مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

فصل پنجم  :تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
توضیح لکی فصل :
در این فصل ابتدا با ساختار کلیه و بخشهای مختلف گردیزهها و عملکردش آشنا میشویم ،در ادامه در ارتباط با شبکههای مویرگی اطراف
گردیزه و بازجذب و تراوش و ترشح مواد بحث میکنیم
راجب تخلیه ادرار و ترکیبات شیمیایی ادرار و تنظیم آب بدن مطالبی میخوانیم و در نهایت دفع و تنظیم اسمزی را در جانوران مختلف رو
بررسی میکنیم.

ناکت مهم در این فصل :
 )0ساختار کلیه و بخشهای مختلف آن
 )2فرآیند تشکیل ادرار (ترواش و بازجذب و ترشح)
 )3شبکههای مویرگی مرتبط با گردیزه
 )6انعکاس تخلیه ادرار و ترکیبات تشکیلدهنده ادرار
 )5جانوری که ترکیبی تست داده میشود.
 )4تنظیم آب بدن

سعی کنید این فصل رو خیلی خوب و مفهومی یاد بگیرید.
Let's go … go …..
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سفری شگفت انگیز به قدرتمندترین پتروشیمی و پاالیشگاه جهان
در پتروشیمی و پاالیشگاه نفت خام گرفته شده و مواد مطلوب از آن استخراج و مواد نامطلوب یا دور ریخته
می شوند یا به مرحله بازیافت فرستاده شده  ،کلیه ها نیز در بدن انسان خون را تحویل می گیرند مواد
نامطلوب را به ادرار تبدیل می کنند و از بدن بیرون می ریزند و مواد مطلوب را به بدن بر می گردانند!!!
توجه  :این فصل به شیوه ای متفاوت تنظیم شده است .ابتدا متن کتاب درسی در هر قسمت آورده شده
است سپس توضیحات و نکات مهم استاد شعبانی و شاکری آورده شده است.
در فصل های قبل یا د گرفتیم که خون مواد زاید را از سلول ها دریافت می کند دی اکسید کربن را
به شش ها می برد تا به کیسه های هوایی بسپارد و دفع شود .سوالی که پیش می آید این است که
مواد دفعی نیتروژن داری مانند اوره و اوریک اسید را کجا می برد؟ این مواد چگونه از بدن دفع
میشوند؟ خو ن این مواد زاید را به کلیه ها می برد در کلیه ها واحدهایی به نام نفرون وجود دارد در نفرون ها مواد زاید خون گرفته
می شود و در نهایت ادرار ساخته می شود سپس ادرار به مثانه فرستاده می شود و پس از آن که مثانه از ادرار پر شد از طریق میزراه
از بدن خارج می شود.
در این فصل به دنبال این هستیم که بدانیم مواد زاید خون چگونه از آن جدا می شوند ؟ و قبل از آن مثل همیشه نگاهی کلی به ماد
دفعی در جانداران و طریقه دفع آنها می اندازیم.
واکنش هایی که در بدن جانداران انجام می شود منجر به تولید مواد زاید به ویژه مواد زاید نیتروژن دار می شود.
بیشتر این مواد نیتروژن دار حاصل سوختن آمینواسیدها هستند.
جانوران باید این مواد سمی و زاید را دفع کنند .جانوران مختلف بنابر اینکه در کدام زیستگاه زندگی می کنند مواد سمی را به شکل
های مختلفی دفع می کنند(زیستگاه جانور عامل مهمی در تعیین نوع ماده زاید نیتروژن دار بدن است ولی تنها عامل نیست).
از متابولیسم هر کی چی حاصل می شه؟
پلی ساکاریدها  :مونوساکاریدها H2O, CO2 ،
لیپیدها  :اسیدهای چربH2O , CO2،
پروتئین ها  :آمینواسیدها  ، H2O, CO2،آمونیاک  ،اوره و کراتینین
اسیدهای نوکلئیک :نوکلئوتیدها، H2O, CO2،آمونیاک ،اوره و اوریک اسید
مواد زائد نیتروژنداری که میتواند از جانوران دفع شود شامل موارد زیر است:
 -1آمونیاک

 -3اوریک اسید

 -2اوره

نکته :در همهی جانوران از مصرف نوکلئیک اسیدها (بازهای نیتروژندار) و پروتئینها (آمینواسیدها) آمونیاک تولید میشود.
اما با توجه به نوع جانور یا آمونیاک دفع می شود ،یا آمونیاک به اوره تبدیل شده و جانور اوره دفع میکند یا آمونیاک به اوریک اسید تبدیل شده و
جانور اوریک اسید دفع میکند.

مقایسهی مواد دفعی نیتروژن در یک نگاه:
سمیت

آمونیاک > اوره > اوریک اسید

میزان انرژی برای دفع

آمونیاک < اوره< اوریک اسید

پیچیدگی فرمول شیمیایی

آمونیاک < اوره < اوریک اسید

میزان انحالل در آب

آمونیاک > اوره > اوریک اسید
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گفتار  : 1هم ایستایی و کلیهها
اگر در یک روز گرم تابستانی ورزش کنید عرق میکنید .احتماالً متوجه خواهید شد که از مقدار ادرار شما کاسته خواهد شد .میدانید چرا؟
چون بدن شما در نتیجة عرق کردن ،آب از دست میدهد و بنابراین مقدار ادرار کاهش میدهد تا آب از دست رفته را جبران کند.

نکته  :ورزش کردن سبب افزایش فعالیت غدد برونریز عرق ساز در پوست میشود.

نکته  :با عرق کردن رطوبت پوست افزایش یافته ،نوشیدن آب در فرد بیشتر شده ،حجم و دفعات دفع ادرار کاهش یافته و مرکز تشنگی در
هیپوتاالموس بیشتر تحریک میشود.
ترکیب  :عرق دارای لیزوزیم ( انزیم باکتری کش) و نمک (نامناسب برای باکتری) است و در نخستین خط دفاعی فعالیت میکند(.زیست یازدهم
– فصل)5
کمبود آب ،اکسیژن و مواد مغذی یا انباشته شدن مواد دفعی یاختهها مثل کربن دی اکسید و مواد دفعی نیتروژن دار (اوره ،کراتنین و اوریک اسید)
از جمله مواردیاند که ادامة حیات را تهدید میکنند .حفظ وضعیت درونی بدن در محدوده ای ثابت ،برای تداوم حیات ،ضرورت دارد .مجموعهای
اعما لی را که برای پایدار نگه داشتن وضعیت درونی بدن انجام میشود هم ایستایی (هومئوستاری) مینامند .هم ایستایی از ویژگیهای اساسی همة
موجودات زنده (جانداران) است.
تذکر  :ویروس زنده نیست و همایستایی ندارد اما با استفاده از امکانات میزبان تکثیر مییابد.

نکته  :همه ی جانداران (باکتری ،گیاه ،آغازیان ،قارج ،جانوران) موارد زیر را دارند :
 -1نظم و ترتیب :همة جانداران ،سطوحی از سازمانیابی دارند و منظماند؛

 -2هم ایستایی (هرمئوستازی) :محیط جانداران همواره در تغییر است؛ اما جاندار میتواند وضع درونی پیکر خود را حد ثابتی نگه دارد؛ مثالً وقتی
سدیم خون افزایش مییابد ،دفع آن از طریق ادرار زیاد میشود.
 -3رشد و نمو :جانداران رشد و نمو میکنند و اطالعات ذخیره شده در دنای جانداران ،الگوهای رشد و نمو همة جانداران را تنظیم میکند.
 -4فرایند جذب و استفاده از انرژی :جانداران انرژی میگیرند؛ از آن برای انجام فعالیتهای زیستی خود استفاده میکنند و بخشی از آن را به
صورت گرما از دست میدهند؛ مثالً گنجشک غذا می خورد و از انرژی آن برای گرم کردن بدن و نیز برای پرواز و جست و جوی غذا استفاده میکند.
(تذکر  :همهی بخش های انرژی مواد آلی تبدیل به  ATPنمیشود).
ال ساقة گیاهان به سمت نور خم میشود.
 -5پاسخ به محیط :همة جانداران به محرکهای محیطی پاسخ میدهند؛ مث ً
 -6تولید مثل :جانداران موجودای کم و بیش شبیه خود را به وجود میآورند .یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ زاده میشود( .نکته  :تولید مثل غیرجنسی
ال ماشبه میشود).
منجرد به زادههای کام ً
 -7سازش با محیط :جانداران ویژگیهایی دارند که برای سازش و ماندگاری در محیط ،به آنها کمک میکنند؛ مانند موهای سفید خرس قطبی.
(تذکر  :محرک درد هیچگاه سازش پذیر نیست).
 -8ریبوزومRNA ،پلیمراز  :همهی جانداران برای پروتئین سازی دارند.
 -9هلیکاز و DNAپلیمراز  :همهی جانداران برای تکثیر مادهی ژنتیک خود دارند.
هسته ،اندامک  :در باکتریها ،گویچهی قرمز بسیاری پستانداران وجود ندارد.

تذکر :گویچه قرمز در انسان زنده بوده و دارای غشا (فسفولیپید ،کلسترول ،کانال ،پمپ و پروتئین) و میان یاخته است اما هسته ،راکیزه ،شبکهی
آندوپالسمی ،گلژی ،دنا ،سانتریول ،دوک تقسیم و  ...ندارد( .زیست دهم – فصل)4
اگر وضعیت درونی بدن ازتعادل خارج شود بعضی از مواد؛ بیش از حد الزم یا کمتر از حد الزم به یاختهها میرسند.
بسیاری از بیماریها (نه هر بیماری) در نتیجة بر هم خوردن هم ایستایی پدید میآیند .برای مثال در دیابت شیرین ،مقدار قند خون افزایش مییابد
که عوارض جدی چون بیماری قلبی ،نابینایی و نارسایی کلیه را در بر دارد.
ترکیب  :دیابت نوع یک و دو شیرین بوده که در آنها قند خون ،میزان اسیدی خون و ادرار ،میزان اوره خون و ادرار ،مصرف پروتئین ،مصرف چربی
افزایش یافته و گلوکز وارد ادرار میشود .ذخایر گلیکوژنی و  pHخون و ادرار کاهش مییابد.
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دستگاه دفع ادرار در حفظ هم ایستایی بدن نقش اساسی دارد.
وظایف کلیه :
 -1حفظ تعادل آب
 -2تعادل اسید ـ باز
 -3تعادل یونها
-4دفع مواد سمی و مواد زائد نیتروژندار ،از جمله وظایف کلیهاند که با ساختن ادرار به انجام میرسد.



کلیهها

ساختار بیرونی کلیه و حفاظت از آن :کلیهها ،اندامهایی لوبیایی شکلاند و به تعداد دو عدد در طرفین ستون مهرهها و پشت شکم قرار دارند.
اندازة کلیه در فرد بالغ (نه خردسال) ،تقریباً به اندازة مشت بستة اوست.
به علت موقعیت قرارگیری و شکل کبد ،کلیة راست قدری پایینتر از کلیه چپ واقع است .

نکته  :غدهی فوق کلیه راست از چپ پایینتر است.
توجه  :غدد فوق کلیه را با کلیه اشتباه نگیرید.



تعداد ساختارهای انسان

یک عدد  :مری -معده -رودهی باریک -رودهی بزرگ -پانکراس -کبد -طحال -نای -بینی -قلب -آئورت-
سرخرگ ششی -میترال -سه لختی -سر -مغز -مخ -مخچه -نخاع -ساقهی مغز -هیپوتاالموس -اپیفیز-
هیپوفیز -کیاسمای بینایی -پل مغزی -بصل النخاع -مغز میانی -رابط بین تاالموسها -رابط بین نیمکرههای مخچه -تیروئید -تیموس -مثانه-
میزراه -رحم در خانمها -پروستات در مردان
دو عدد  :دهلیز -بطن -سینی -سیاهرگهای اصلی متصل به دهلیز راست -سرخرگهای خارج شده از بطنها  -کلیه -میزنای -لگنچه -تاالموس-
رابط بین نیمکرههای مخ -چشم -عصب بینایی -پیاز بویایی -حلزونی گوش -استخوان چکشی -استخوان سندانی -استخوان رکابی -پردهی صماخ-
شیپور استاش -غدد فوق کلیه -بیضه ،اپیدیدیم ،مجرای اسپرمبر ،غدد وزیکول سمینال ،غدد پیازی میزراهی در مردان -تخمدان و لولههای فالوپ در
خانمها-
سه عدد  :الیههای چشم -الیههای سرخرگ و سیاهرگ -تعداد انشعابات سرخرگی در قوس آئورت -بخشهای ساقهی مغز
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چهار عدد  :غدد پاراتیروئید -برجستگیهای درون برجستگی چهارگانه -سیاهرگهای متصل به دهلیز چپ
شش عدد  :مجاری نیمدایرهای -سیاهرگهای اصلی متصل به قلب



بخشهای درون حفرهی شکمی (پایینتر از دیافراگم) :

بخش انتهایی مری (کاردیا) -معده -دوازدهه -رودهها -راست روده -پانکراس -کلیهها -غدد فوق کلیه -کبد -طحال -میزنایها -مثانه -میزراه -رحم،
تخمدان ،لولههای فالوپ در خانمها -پروستات ،وزیکول سمینال در مردان



عوامل حفاظتی از کلیهها :

 -1دندهها از بخشی از کلیه محافظت میکنند.

نکته  :بخش باالیی کلیه چپ توسط دو دنده و بخش باالیی کلیه راست توسط یک دنده حفاظت میشود.

 -2پردة شفافی از جنس بافت پیوندی رشتهای (یاختهها اندک -کالژن و االستیکدار -مادهی زمینهای اندک) به نام کپسول کلیه اطراف هر کلیه را
احاطه کرده است
این پرده ،مانعی در برابر نفوذ میکروبها به کلیه ایجاد میکند.
 -3چربی اطراف کلیه ،عالوه بر اینکه کلیه را از ضربه محافظت میکند در حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی دارد.
 -4گویچههای سفید (گرانولوسیتها و لنفوسیتها):
اگر این چربی بیش از حد تحلیل رود؛ گاهی خطری را متوجه آنهایی میکند که برنامة کاهش وزن شدید و سریع را به کار میگیرد.
کلیهها ممکن است دچار افتادگی نسبی از موقعیت خود شوند .این رویداد ،احتمال تاخوردگی میزنای (نه میزراه) را به دنبال دارد.
در این صورت ،فرد با خطر بسته شدن میزنای و عدم تخلیة مناسب ادرار از کلیه روبهرو میشود که در نهایت به نارسایی کلیه خواهد انجامید.

نکته  :تغییر در موقعیت اندامها میتواند به از بین رفتن هم ایستایی و اختالل در کار اندام مذکور منجر شود.
نکته  :رگهای خونی و لنفی ،اعصاب و میزنای با گذر از ناف کلیه ،با کلیه ارتباط برقرار میکنند.

روی هر کلیه ،غدة فوق کلیه قرار دارد که همانگونه که بعداً خواهیم دید در تنظیم کار کلیه نقش مهمی ایفا میکند.

تذکر  :روی هر کلیه یک غدهی فوق کلیه ،نه دو غده قرار دارد.

ترکیب  :هر غدهی فوق کلیه دو بخش قشری و مرکزی دارد .اپی نفرین و نوراپینفرین از بخش مرکزی و الدوسترون ،کورتیزول و هورمون
جنسی از بخش قشری انها ترشح میشود.
بخش قشری متشکل از یاختههای پوششی (فضای بین یاختهای اندک ،مستقر بر غشای پایه) و مرکزی از جنس بافت عصبی است.

نکته :در هر انسان سالم دو عدد کلیه وجود دارد .طبق شکل کلیهی سمت راست کمی پایینتر از کلیهی چپ میباشد.
نکته :کلیهها و غدد فوق کلیه درون حفرهی شکمی و زیر دیافراگم قرار دارند.
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

دوباره یادآوری کنیم  :موارد زیر در حفرهی شکمی قرار دارند :معده ،کاردیا ،پیلور ،دوازدهه ،رودهی باریک ،رودهی بزرگ ،کلیهها ،غدد فوق کلیه،
پانکراس ،کبد ،کیسهی صفرا ،طحال ،تخمدان ،رحم ،لولههای فالوپ



مسیر خروج ادرار از بدن انسان

میزراه

مثانه

میزنای

لگنچه

لوله جمع کننده
ادرار

نفرون

هر کی  ،کجاست.......؟؟!!!
کلیه راست

در بخش پشتی شکم است و  1/5سانتی متر پایین تر از کلیه چپ است.

کلیه چپ

در بخش پشتی شکم است .

استخوان

پایین تر از کلیه ها است .استخوان لگن از استخوان های پهن بدن است که اسکلت اندام تحتانی را به ستون مهره ها
مربوط می کند .استخوان های لگن از دو طرف با استخوان های دیگر با هم  ،حفره لگنی می سازند که محل استقرار
برخی از احشاء شکم و احشاء لگنی است.

میزنای

لوله ای است عضالنی شکل که از لگنچه شروع و به مثانه ختم می شود .در لگن به سمت راست متمایل شده و به
طور مایل وارد مثانه می شود.میزنای از روی سرخرگ آئورت و بزرگ سیاهرگ زیرین عبور می کند سپس به مثانه
می رسد.

لگن

مثانه
میزراه

کیسه عضالنی است که ادرار را ذخیره می کند  ،در بالغین در حفره لگن قرار دارد.
از مثانه پایین تر می باشد و راه خروج ادرار است.

ساختار درون کلیه :در برش طولی کلیه ،سه ناحیة مشخص دیده میشود که از بیرون به درون عبارتاند از :
بخش قشری ،بخش مرکزی (هرم) و لگنچه و ستون کلیه
در برش عرضی کلیه (حالت یک)  :بخش قشری ،بخش مرکزی (هرم) ،لگنچه
در برش عرضی کلیه (حالت دو)  :بخش قشری ،ستون کلیه ،لگنچه
در بخش مرکزی ،تعدادی ساختار هرم شکل دیده میشود که هرمهای کلیه نام دارند .قاعدة هرمها به سمت بخش قشری و رأس آنها به سمت
لگنچه است .هر هرم و ناحیة قشری (و بخشهایی از ستونهای کلیه) مربوط به آن را ،یک لَپ کلیه مینامند .در فاصلة بین هرمها ،انشعاباتی از بخش
قشری به نام ستونهای کلیه دیده میشود.

نکته  :ستونهای کلیه بخشی از بخش قشری هستند که فضای بین دو هرم مجاور را پر کردهاند.
نکته  :لگنچه ،یکی از ساختارهایی در کلیه است که شبیه به قیف است.
ادرار تولید شده ،به آن وارد و به میزنای هدایت میشود تا کلیه را ترک کند.

نکته  :بیشتر بخش خارجی هر هرم با بخش قشری و ستون کلیه در تماس اشت.
نکته  :بخش کوچکی از هر هرم (راس آن) با لگنچه در تماس است.

نکته  :ادرار تولید شده در کلیه توسط راس هر هرم به لنگچه وارد میشود.
نکته  :هم در بخش قشری و هم در ستونهای کلیه میتوان سرخرگ و سیاهرگهای کوچک را مشاهده کرد.
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فعّالیت

تشریح کلیة گوسفند
وسایل الزم :کلیة گوسفند ،قیچی ،چاقوی جراحی ،سوند
 1ـ یک عدد کلیة گوسفند تهید کنید .اگر چربیهای اطراف آن کنده نشده باشد بهتر است.
 2ـ در بین چربیهای میزنای ،سرخرگ و سیاهرگ کلیه را تشخیص دهید.
نکته  :درون چربی خارجی کلیه میتوان سرخرگ ،سیاهرگ کلیه و میزنای دید.

تذکر :سرخرگها و سیاهرگهای کوچک و مویرگهای کلیه درون بافت چربی نیستند.
نکته  :عالوه بر بخش خارجی کلیه درون آن نیز چربی یافت میشود.
ترکیب  :چربی نوعی بافت پیوندی است که سرشار از چربی فراوان ،بزرگترین ذخیرهی انرژی بدن و ضربه گیر است .در کلیه ،اطراف کلیه ،کف
دستها و پاها ،اطراف قلب و درون الیههای خارجی قلب ممکن است وجود داشته باشد .در هر یاختهی چربی ،هسته ،سانتریول و  ...به حاشیه رفته
است.
 3ـ کپسول کلیه (بافت پیوندی رشته ای و محکم با کالژن فراوان و دارای االستیک) با بریدن قسمتی از آن ،به راحتی جدا میشود.
 4ـ با یک برش طولی در سطح محدّب کلیه ،آن را باز کنید و بخشهای مختلف آن را تشخیص دهید.
نکته  :پس از برش طولی کامل کلیه قطعا هرم ،ستون ،بخش قشری و لگنچه قابل مشاهده است.

 5ـ در وسط لگنچه ،منفذ میزنای مشخص است با وارد کردن گمانه و جلو بردن آن درون میزنای ،میتوانید اطمینان پیدا کنید که میزنای را درست
تشخیص دادهاید.
نکته  :طبق شکل کتاب درسی در ناف کلیه ،از باال به پایین ابتدا سرخرگ ،سپس سیاهرگ و در آخر میزنای قابل مشاهده است.
نکته  :بخش ابتدایی میزنای که به لگنچه اتصال یافته است ،قطر بیشتری دارد.
نکته :در اطراف کلیه پوشش پیوندی محکم وجود دارد که به آن کپسول میگویند .این کپسول را با کپسول بومن اشتباه نگیرید.
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

گردیزه (نفرون)ها

هر کلیه از حدود یک میلیون گردیزه (نفرون) تشکیل شده است که فرآیند تشکیل ادرار در آنها آغاز میشود .ابتدای گُردیزه شبیه قیف است و
کپسول بومن نام دارد .ادامة گردیزه ،لولهای شکل است و در قسمتهایی از طول خود (نه تمام بخش خود) ،پیچخوردگیهایی دارد و بر این اساس،
به قسمتهای مختلفی نامگذاری میشود
بخشهای مختلف نفرون به ترتیب عبارتاند از  :لولة پیچ خوردة نزدیک ،قوس هنله که  Uشکل است و لولة پیچ خوردة دور که گُردیزه را به
مجرای جمع کننده متصل میکند.

تذکر  :مجرای جمع کننده جز نفرون نیست.
نکته  :تمام بخشهای نفرون از جنس بافت پوششی یک الیه بوده که مستقر بر غشای پایه هستند و فضای بین یاختهای اندک دارند.
نکته  :جهت حرکت محتویات درون نفرون از کپسول بومن به سمت مجرای جمع کننده و یک طرفه است.
بخش ابتدایی نفرون (کپسول بومن)  :متورم -قیفی شکل -متشکل از دو الیه از بافت پوششی -الیه خارجی سنگفرشی تک الیه با هستهی پهن و در
مرکز یاخته -الیه داخلی پودوسیت تک هستهای -الیه داخلی متصل به شبکهی مویرگی اول کلیه (کالفک یا گلومرول) -فاقد ریز پرز -نقش فقط در
تراوش -در بازجذب و ترشح نقش ندارد -.فاقد یاخته پوششی مکعبی -حضور در بخش قشری کلیه
نکته  :ابتدای نفرون بسته و متورم است.

نکته  :درون کپسول بومن اولین شبکهی مویرگی (گلومرول) تشکیل میشود.
نکته  :به درون کپسول بومن سرخرگ آوران (روشن) وارد و سرخرگ وابران (روشن) خارج میشود.
پیچ خوردهی نزدیک  :لولهای با قطر ثابت -دارای پیچخوردگی -ابتدای آن متصل به الیه خارجی کپسول بومن -انتهای ان متصل به بخش قطور
و ابتدایی هنله -دارای بازجذب زیاد و ترشح و یاختههای مکعبی ریزپرزدار تک هستهای -فاقد تراوش -در تماس با شبکه مویرگی دور لولهای -مستقر
فقط در بخش قشری کلیه

نکته  :وجود ریزپرز (چین خوردگی غشایی) در یاختههای مکعبی سبب افزایش کارایی نفرون در بازجذب مواد میشود و سطح تماس افزایش

مییابد.

نکته  :هر یاختهی مکعبی دارای  6سطح می باشد اما فقط یکی از سطوح آن (آن سطحی که با مایعات درون نفرون در تماس است) دارای ریزپرز
است.

نکته  :در هر یاختهی ریزپرز دار یک هسته و تعداد فراوانی میتوکندری دیده میشود.
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نکته  :در مرز اتصال کپسول بومن به پیچخوردهی نزدیک یاختهی سنگفرشی به مکعبی اتصال یافتهاند.
هنله  U :شکل -حدفاصل پیچخوردهها -ابتدا و انتها قطور -میانه نازک -جهت حرکت محتویات
آن ابتدا پایینرو سپس باالرو -بخش پایین رو بیشتر نازک -بخش باالرو بیشتر قطور -بخش اعظم
ان درون هرم کلیه -بخش کوچک ابتدایی و انتهایی آن در بخش قشری -دارای توانایی بازجذب-
فاقد تراوش -دارای یک یاخته پوششی مکعبی -فاقد یاخته سنگفرشی و پودوسیت -در تماس با
شبکهی دوم مویرگی
پیچخوردهی دور :لولهای با قطر ثابت -دارای پیچخوردگی -ابتدای آن متصل به بخش
انتهایی و قطور هنله -انتهای ان متصل به بخش نازک و ابتدایی مجرای جمع کننده -دارای
بازجذب و ترشح و یاختههای مکعبی تک هستهای -فاقد تراوش -در تماس با شبکه مویرگی
دور لولهای -مستقر فقط در بخش قشری کلیه
مجرای جمع کننده  :جزه نفرون نیست -ابتدای آن باریک و در بخش قشری -انتهای آن
قطورتر و اتصال یافته به راس هرم -بخش اعظم ان درون هرم (بخش مرکزی) -اتصال یافته
به تعداد زیادی نفرون -دور کردن ادرار از بخش قشری و نزدیک کردن به لگنچه و راس
هرم -مویرگ دور لولهای ان را احاطه نکرده است
نکته  :مواد بازجذب شده از دیوارهی نفرون و مجرای جمع کننده ابتدا وارد مایع بین
یاختهای شده و سپس به شبکهی مویرگی دور لولهای وارد میشود.
نکته  :کپسول بومن برخالف سایر بخشهای نفرون فقط توانایی تراوش دارد.
نکته :ابتدای نفرون بسته و انتهای آن باز میباشد.

نکته  :ابتدا و انتهای نفرون در بخش قشری کلیه قرار گرفته است.
نکته  :لگنچه و کپسول بومن قیفی شکل هستند.

نکته  :قطورترین بخش نفرون کپسول بومن و نازک ترین آن بخشهای از هنله است.

نکته  :دیوارهی لولهی ادراری از یک ردیف سلول پوششی ساخته شده ولی شکل و کار این سلولها در نقاط مختلف متفاوت است( .بعضی
سنگفرشی تک الیه -بعضی پودوسیت -بسیاری مکعبی -گروهی دارای ریزپرز -گروهی بازجذب آمینواسید و )....

نکته :دیوارهی داخلی کپسول بومن (محل حضور پودوسیتها) نسبت به پالسما نفوذ پذیر است اما نسبت به گلبولهای قرمز و پروتئینهای
درشت نفوذناپذیر میباشد.
تذکر  :الیهی خارجی کپسول بومن نفوذناپذیر است.
نکته :نازکترین بخش نفرون در لولهی هنله قرار گرفته است.

نکته :در کلیه تعداد لولههای جمع کنندهی ادرار کمتر از تعداد نفرونها میباشد.
نکته  :بیشتر گردیزهها از نوع قشری بوده و قوس هنلهی آنها کوتاهتر است.
مهم  :مسیر حرکت مواد
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

گردش خون در کلیه

منشأ ادرار از خون است و بنابراین بین گُردیزهها و
رگهای خونی ،ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .با توجه
به اینکه تبادل مواد از طریق مویرگها رخ میدهد
در اینجا نیز شاهد پدید آمدن شبکههای مویرگی
هستیم .در دو شبکة مویرگی در ارتباط با گُردیزه
مشاهده میشود .اوّلی به نام کالفک (گلومرول) که
درون کپسول بومن قرار دارد و دومی به نام دور
لولهای که اطراف قسمتهای دیگر گُردیزه را فرا
گرفته است.
به هر کلیه ،یک سرخرگ وارد میشود .انشعابات این
سرخرگ از فواصل بین هرمها عبور میکند و در
بخش قشری به سرخرگهای کوچکتری تقسیم
میشود .این انشعابات سرانجام کالفکها را در
کپسولهای بومن میسازند.
تذکر  :کالفک به سیاهرگ ختم نمیشود.

خون از طریق سرخرگ آوران (قطورتر) به کالفک وارد میشود و از طریق سرخرگ وابران (نازکتر) آن را ترک میکند.

نکته  :سرخرگ وابران در اطراف لولههای پیچ خورده و قوس هنله ،شبکة مویرگی دورِ لولهای را میسازد.
تذکر  :در اطراف کپسول بومن و مجرای جمع کننده شبکه مویرگی وجود ندارد.

نکته  :شبکهی مویرگی دور لولهای به یکدیگر میپیوندد و سیاهرگهای کوچکی به وجود میآورند که سرانجام سیاهرگ کلیه را میسازند .این
سیاهرگ ،خون را از کلیه بیرون میبرد.
نکته  :محل ایجاد اولین سیاهرگ کلیه در نزدیکی بخش پایینرو هنله (در بخش مرکزی کلیه) میباشد.
گردش خون کلیه :
بطن چپ

آئورت

سیاهرگهای قوسی

سیاهرگهای بین هرمی

سرخرگ کلیه
سیاهرگ شعاعی

سیاهرگ کلیه

سرخرگهای بین هرمی
مویرگ دور لولهای

بزرگ سیاهرگ زیرین

سرخرگهای قوسی
سرخرگ وابران

سرخرگهای شعاعی
گلومرول

سرخرگ آوران

دهلیز راست

نکته  :دیوارهی گلومرول و دیوارهی داخلی کپسول بومن (پودوسیت) بین خون و حفرهی درون کپسول بومن قرار دارند.
ترکیب :گلومرول از جنس مویرگ است بنابراین دیوارهی آن از بافت سنگفرشی ساده ساخته شده است.

نکته  :تمام سرخرگهای باال خون روشن و پراکسیژن داشته ( 97درصد اکسیژن توسط هموگلوبین (گلبول قرمز) و  3درصد به صورت محلول
در پالسما)

نکته  :به غیر از سرخرگ وابران غلظت مواد دفعی نیتروژندار در سایر سرخرگهای مذکور (اوره و اوریک اسید وکراتینین) زیاد است.
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نکته  :شبکهی اول مویرگی کلیه (گلومرول) فقط دارای سرخرگ است و در
این شبکه فقط تراوش صورت میگیرد .محل بازجذب و ترشح نیست.

تذکر  :گلومرول درون کپسول بومن قرار دارد جزء کپسول بومن نیست.
نکته  :قطر سرخرگ آوران بیشتر از سرخرگ وابران است.
تذکر  :خون موجود در سرخرگ وابران روشن و پر اکسیژن بوده اما مادهی
دفعی نیتروژندار آن کمتر از سرخرگ آوران میباشد.

نکته  :غلظت خون موجود در سرخرگ وابران خیلی بیشتر از سرخرگ آوران
است.

نکته :شبکهی دوم مویرگی هم بخش سرخرگی دارد و هم بخش سیاهرگی.
ترکیب  :در خون سیاهرگهای کلیه  77درصد  CO2به صورت بیکربنات،
 23درصد متصل به هموگلوبین و  7درصد محلول در پالسما حمل میشوند.

نکته  :در خون روشن و تیره بیشتر ظرفیت هموگلوبین پر از اکسیژن است.
نکته  :در کلیه تعداد گلومرول با تعداد سرخرگ آوران با تعداد سرخرگ وابران
و با تعداد نفرون برابر میباشد .و تعداد آن از مجرای جمع کننده بیشتر است.
نکته  :در ستونهای کلیه سرخرگها و سیاهرگهای بین هرمی دیده میشود.
نکته  :ادامهی سرخرگها در بخش قشری رگهای قوسی را میسازد.
نکته :رگهای قوسی مزر بین بخش قشری و مرکزی هستند.
نکته  :از رگهای قوسی رگهایی منشعب میشوند که به آنها میگویند رگهای شعاعی
نکته  :انشعابات ایجاد شده از رگهای شعاعی همان سرخرگ آوران میباشد که درون کپسول بومن ،گلومرول را ایجاد میکنند.
تذکر  :هیچگاه در ستونهای کلیه کالفک (گلومرول) ایجاد نمیشود.
نکته :همهی سرخرگهای کلیه خون روشن (پر اکسیژن) و همهی سیاهرگهای آن خون تیره (کم اکسیژن) دارند.
در سطح کتاب درسی موارد زیر بین شبکهی مویرگی قرار گرفتهاند:
 .aسیاهرگ روده (سیاهرگ باب تیره اما پر از غذا) بین شبکهی مویرگی روده و کبد قرار گرفتهاند.
 .bسرخرگ پشتی ماهی (روشن) بین شبکهی مویرگی آبشش و شبکهی مویرگی اندامها قرار گرفته است.
 .cسرخرگ وابران (روشن) در کلیه بین گلومرول و شبکهی دوم مویرگی قرار گرفته است.

نکته  :به طور معمول در بدن سرخرگ به مویرگ و مویرگ به سیاهرگ تبدیل میشود.
موارد استثنا:
.a
.b
.c
.d



در کلیه :سرخرگ آوران (روشن)  گلومرول (شبکهی اول مویرگی)  سرخرگ وابران (روشن)
در ماهی :سرخرگ شکمی (تیره)  شبکهی مویرگی آبشش  سرخرگ پشتی (روشن)
درکرم خاکی :سرخرگ (تیره)  سطح تنفسی شبکهی مویرگی  سرخرگ (روشن)
کبد :سیاهرگ روده (تیره و پر غذا)  مویرگ کبد  سیاهرگ (تیره)

محل حضور ساختارهای کلیه :

بخش قشری کلیه:
 .aبخش قشری کلیه بخش مرکزی (هرمها) را میپوشاند.
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

 .bقسمتی از بخش قشری کلیه بین هرمها در بخش مرکزی نفوذ میکند (ستون کلیه).
 .cدر بخش قشری کلیه موارد زیر وجود دارد:
کپسول بومن -گلومرول -لولهی پیچ خوردهی نزدیک -لولهی پیچ خوردهی دور -انشعابات شعاعی سرخرگها -سرخرگ آوران و وابران -گلومرول-
بخش ابتدایی از شبکه دوم مویرگی



بخش مرکزی کلیه:

 .aبخش مرکزی کلیه از هرمهایی ساخته شده است.
 .bقاعدهی هر هرم به طرف بخش قشری کلیه قرار گرفته است.
.c
.d
.e
.f

رأس هر هرم به طرف لگنچه قرار گرفته است.
رأس هر هرم واجد تعدادی منفذ است که از امتداد لولههای جمع کنندهی ادرار ایجاد شده است.
انشعابات سرخرگها و سیاهرگها هرمها را فرا گرفتهاند.
هرمهای بخش مرکزی کلیه به علت وجود لولههای ادراری خطدار به نظر میرسند.

نکته  :شبکهی دوم مویرگی ،لولههای جمع کنندهی ادرار و لولهی هنله هم در قسمت مرکزی و هم در قسمت قشری دیده میشود.
نکته :بخش اعظم لولههای جمع کننده و هنله در بخش مرکزی قرار گرفته است.
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.



گفتار  : 2فرآیند تشکیل ادرار و تخلیة آن

فرآیند تشکیل ادرار ،شامل سه مرحله است که عبارتاند از  :تراوش ،باز جذب و ترشح



فرآیند تشکیل ادرار

تراوش :تروش ،نخستین مرحلة تشکیل ادرار است .در این مرحله خوناب شامل آب
و مواد محلول در آن به جز پروتئینها ،در نتیجة فشار خون (نیروی سیستول بطن
چپ) از کالفک (گلومرول) خارج شده به کپسول بومن وارد میشوند .این فرآیند را
تراوش مینامند.

تذکر  :هم ساختار کالفک و هم ساختار کپسول بومن برای تراوش متناسب شده است.

(فقط کالفک یا فقط کپسول بومن (غلطه))
مویرگهای کالفک منافذ بزرگی در دیوارة خود دارند و بنابراین امکان خروج مواد از آنها
به خوبی فراهم است .پروتئینها به علت اندازة بزرگ که دارند به طور معمول نمیتوانند
از این منافذ عبور کنند اما اگر پروتئینی بتواند از این منافذ عبور کند ،آنگاه با مانع دیگری
روبهروخواهد شد و آن غشای پایة مویرگهای کالفک است .این غشا در حدود
پنج برابر ضخیمتر از غشای پایه در سایر مویرگهاست و از خروج پروتئینهای
خوناب جلوگیری میکند

ترکیب  :مویرگهای منفذدار در کلیهها ،غدد درونریز و روده وجود دارند .این مویرگها
با داشتن منافذ زیاد در غشای سلولهای پوششی همراه با غشای پایهی ضخیم مشخص میشوند که در آن الیهی پروتئینی ،عبور مولکوهای درشت مثل
پروتئینها را محدود میکند.
 نکته  :دو سد در حین تراوش :

 -1یاختههای پوششی کالفک  -2غشای پایه ضخیم

نکته  :در کلیهی سالم هیچگاه پروتئینها و یاختههای خونی وارد پیچ خوردهی نزدیک
نمیشوند.

تذکر  :نیروی الزم برای خروج مواد حین تراوش ،از فشار خون (انقباض بطن چپ) تأمین میشود.
نه با مصرف مستقیم  ATPدر کلیه.

نکته  :برای اینکه فشار تراوشی به حد کافی زیاد باشد :
 -1سازوکار ویژهای برای کالفک در نظر گرفته شده است.
 -2قطر سرخرگ آوران بیشتر از قطر سرخرگ وابران است و این ،فشار تراوشی را در مویرگهای کالف افزایش میدهد
 -3نیروی سیستولی بطن چپ توسط سرخرگ به کلیه میرسد.
اطرف کالفک را کپسول بومن احاطه کرده است.

نکته  :کپسول بومن شامل دو دیواره است؛ یکی بیرونی (سنگفرشی تک الیه) و دیگری
درونی (پوششی تک الیه پودوسیت).

نکته  :دیوارة درونی (پودوسیتی) با کالفک در تماس بوده و شکافهای
(شکافهای تراوشی) فراوانی برای ورود مواد به گردیزه دارد.
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

یاختههای دیواری بیرونی کپسول بومن از نوع پوششی سنگ فرشی سادهاند اما یاختههای دیوارة درونی آن ،به سمت کالفک ،از نوع خاصّی یاختههای
پوششی به نام پودوسیت (به معنای یاختة پادار) ساخته شدهاند.
نکته  :هر یک از پودوسیتها رشتههای کوتاه و پا مانند فراوانی دارد .پودوسیتها با پاهای خود اطراف مویرگهای کالفک را احاطه کردهاند.
تذکر  :رشتههای کوتاه و پا مانند در پودوسیتها مژک یا تاژک نیستند بلکه زوائد متعدد سیتوپالسمی هستند.

نکته  :در هر پای پودوسیت غشا (فسفولیپید ،پروتئین ،کانال ،پمپ ،کلسترول و  )...و میان یاخته دیده میشود.
تذکر  :در پاهای پودوسیت هیچگاه هسته و شبکهی آندوپالسمی دیده نمیشود.
نکته  :وجود تعداد زیادی رشتههای پا مانند در هر پودوسیت سبب افزایش نسبت سطح به حجم شده است.
نکته  :بین پودوسیت و کالفک غشای پایهی ضخیم ( 5برابر ضخیمتر) قرار گرفته است.
نکته  :غشای پایه در الیه خارجی کپسول بومن بر سطح خارجی
یاختههای سنگفرشی قرار گرفته است.
نکته  :هستهی پودوسیت در بخش پهن و متورم یاخته قرار گرفته
است.

نکته  :کالفک و پودوسیت درون پیچ خوردهی نزدیک وجود ندارد.
نکته  :دیوارههای کپسول بومن و کالفک در بازجذب و ترشح مواد
نقش ندارند.
نکته :در طی تراوش مواد از خون وارد نفرون میشوند.
نکته :در کلیه فاصلة بین دیوارة داخلی گردیزه (پودوسیت) و
کالفک تقریباً از بین رفته است و شکافهای باریک متعددی که در
فواصل بین پاها وجود دارد .به خوبی امکان نفوذ مواد را به گردیزه فراهم میکند.

نکته  :موادی که به درون کپسول بومن تراوش میشوند عبارتند از:

آب ،نمک ( HCO3-, H+ ،)NaClاوره ،گلوکز ،آمینواسیدها (میتونین ،آرژینین ،سیستئین ،فنیل آالنین ،تیروزین و  ،)...برخی از داروها و سمها.

باز جذب :در تراوش مواد بر اساس اندازه ،وارد گردیزه میشوند و هیچ انتخاب دیگری صورت نمیگیرد.

نکته  :هم مواد دفعی و سمی مثل اوره و هم مواد مفید مثل گلوکز و آمینواسیدها به گردیزه وارد میشوند.
تعریف بازجذب  :مواد مفید دوباره باید به خون باز گردند ،این فرآیند را بازجذب مینامند .یاختههای دیوارة گردیزه ،مواد مفید را از مواد تراوش شده
میگیرند و آنها را در سمت دیگر خود (به سمت خارج گردیزه) رها میکنند .این مواد پس از عبور از مایع بین یاختهای ،توسط مویرگهای دور لولهای
دوباره جذب و به این ترتیب به خون وارد میشوند.
نکته  :به محض ورود مواد تراوش شده به لولة پیچ خوردة نزدیک ،باز جذب آغاز میشود.
نکته  :دیوارة لولة پیچ خوردة نزدیک از یک الیه بافت پوششی مکعبی

تشکیل شده است که ریزپرز دارند .ریزپرزها سطح باز جذب را افرایش میدهند.

نکته  :به علت وجود ریزپرزهای فراوان در لولة پیچ خوردة نزدیک ،مقدار
مواد بازجذب شده در این قسمت از گردیزه ،بیش از سایر قسمتهاست.

نکته :در بیشتر موارد ،بازجذب فعال است و با صرف انرژی زیستی

(خالف شیب غلظت) انجام میگیرد؛ گرچه بازجذب ممکن است غیرفعال
باشد مثل بازجذب آب که با اسمز انجام میشود.
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

نکته :عبور آب از عرض غشا همواره طی اسمز رخ میدهد و نیازی
به انرژی زیستی ندارد.

نکته  :طی بازجذب مواد از نفرون وارد خون (شبکهی دور لولهای) میشوند.
نکته :مواد زیر در کلیه باز جذب میشوند ، NaCl :گلوکز ،آمینواسید ،بیکربنات ،یون کلسیم ،اوره و ...
دربارهی این مواد باید بدانید که:
 .aمقدار این مواد در سیاهرگ کلیه بیشتر از سرخرگ وابران است.
 .bمقدار این مواد در ادرار از مقدار تراوش شده کمتر است.
 .cمقدار این مواد در سرخرگ آوران بیشترین و در سرخرگ وابران کمترین است.
ترشح :ترشح در جهت مخالف بازجذب رخ میدهد .یعنی عبور مواد از خون (شبکهی دور لولهای) به نفرون میباشد.
نکته  :طی ترشح موادی که الزم است دفع شوند از مویرگهای دور لولهای یا خود یاختههای گردیزه به درون گردیزه ترشح (ریخته) میشوند.
نکته :ترشح در بیشتر موارد به روش فعّال و با صرف انرژی زیستی انجام میگیرد( .خالف شیب غلظت با دخالت پمپ و پروتئینهای سراسری)
مثال ترشح  :بعضی از سموم ،بعضی داروها و یونهای هیدروژن و پتانسیم اضافی و به وسیلة ترشح دفع میشوند.

نکته  :ترشح در تنظیم میزان  pHخون ،نقش مهمی دارد .اگر  pHخون کاهش یابد ،کلیهها یون هیدروژن را ترشح میکنند .اگر  pHخون
افزایش یابد .کلیه بیکربنات بیشتری دفع میکند و به این ترتیب  pHخون را در محدودة (نه مقدار) ثابتی نگه میدارد.

نکته  :مواد زیر هم طی تراوش و هم طی ترشح از خون وارد ادرار میشوند و باز جذب ندارند:
 ،H+بعضی از سم (توکسین) و داروها (پنی سیلین) و یون پتاسیم و هیدروژن
دربارهی این مواد باید بدانید که:
.a
.b
.c
.d

مقدار این مواد در ادرار بیشتر از مقدار تراوش شده به درون کپسول بومن است.
مقدار این مواد در نفرون بیشتر از سرخرگ وابران و سیاهرگهای کلیه است.
مقدار این مواد در سیاهرگ کلیه از سرخرگ وابران کمتر است.
بیشترین مقدار این مواد در سرخرگ آوران و کمترین مقدار آن در سیاهرگ کلیه است.

ترکیب  :درموارد زیر مواد اسیدی بیشتری تولید شده و ترشح یون هیدروژن و بازجذب بیکربنات در کلیهها افزایش مییابد :
 -1افزایش وقوع تخمیر و تولید اسید الکتیک در ماهیچههای اسکلتی
 -2سوزاندن چربی و تولید انرژی (مثال در افراد مبتال به دیابت شیرین)

آیا کلیه ها فقط در ساخت ادرار و دفع آن نقش دارند؟
ا -کمک به ساخت سلول های خونی  :کلیه ها هورمون اریتروپویتین را ترشح می کند این هورمون بر سلول های مغز استخوان تاثیر می گذارد(مغز
قرمز) و باعث می شود آن ها گلبول قرمز بیش تری بسازند لذا کلیه ها در ساخت سلول های خونی نقش دارند!!!
وقتی مقدار گلبول قرمز بیش تر شد پس اکسیژن رسانی به بافت ها افزایش پیدا میکند
وقتی گلبول قرمز بیشتر می شود هموگلوبین هم باید بیش تر شود پس هِم از کبد بیش تر به طرف مغز استخوان فرستاده می شود و گلوبین نیز در
مغز استخوان بیشتر می شود!!!
نکته قشنگه رو بگیر که اومد !!! .....؟؟؟
برای ساخت گلبول قرمز احتیاج به ویتامین  B12هست .وقتی اریتروپویتین زیاد ترشح
می شود و بر مغز استخوان تاثیر می گذارد  ،گلبول قرمز بیش تری ساخته می شود
برای ساخت این گلبول های قرمز ویتامین  B12نیاز است  B12 ،در کبد ذخیره می شود پس  B12از کبد به سمت مغز استخوان فرستاده می شود
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اگر کمبود ویتامین  B12در بدن وجود داشته باشد سلول های استوانه ای شکل روده اگر ویتامین  B12در روده باشد را جذب می کنند تا اختاللی
صورت نگیرد و گلبول قرمز ساخته شود!!!
 -2کمک به استخوان سازی  :از غده های پاراتیروئیدی هورمونی به خون ترشح می شود به نام هورمون پاراتورمون  ،این هورمون می تواند به
کلیه ها دستور دهد تا بازجذب کلسیم را افزایش دهند وقتی بازجذب کلسیم افزایش پیدا کرد یعنی مقدار کلسیم در خون زیاد می شود خوب است
بدانید کلسیم نقش مهمی در اس تخوان سازی دارد لذا کلیه ها در استخوان سازی بدن نیز کمک می کنند .
 -3کمک به تنظیم نمک  :قسمت قشری غده فوق کلیه هورمون آلدوسترون ترشح می کند این هورمون سبب می شود تا کلیه کم تر سدیم را دفع
کنند بنابراین مقدار سدیم خون باال می رود .کلیه ها با فرستادن سدیم به خون در تنظیم نمک نقش دارند .سدیم فشار خون را باال می برد.
 -4کمک به تنظیم آب  :هورمون ضد ادراری باعث می شود که کلیه ها آب کم تری دفع کنند لذا ادرار غلیظ می شود و خون غلظتش کاهش می
یابد .کلیه ها با فرستادن آب به خون در تنظیم آب بدن نقش دارند.
 -5تنظیم اسید – باز ( : )pHبعد از مصرف غذاهای جانوری محیط داخلی بدن اسیدی می شود لذا کلیه ها  H+بیش تری را دفع می کنند تا
خون از حالت اسیدی خارج شود و از طرفی دیگر این  H+به ادرار وارد می شود و ادرار را اسیدی می کند.
بعد از مصرف غذاهای گیاهی محیط داخلی قلیایی می شود لذا کلیه ها  H+را دفع نمی کنند بنابراین غلظت  H+در خون افزایش پیدا می کند و
محیط داخلی از حالت قلیایی خارج می شود و از طرفی دیگر چون کلیه ها  H+کمی دفع کرده اند لذا ادرار قلیایی می شود.



کلیه ها و  pHخون

به طور معمول  pHخون  7/4است اگر به هر دلیلی  pHخون تغییر کند برای بدن امری مضر محسوب می شود .شما می دانید بخشی از خون ار راه
مویرگ ها به سلول می رسد و مایع میان بافتی را تشکیل می دهد اگر  pHخون تغییر کند بر  pHمایع میان بافتی تاثیر می گذارد و اگر  pHمایع
میان بافتی تغییر کند سلول ها آسیب می بینند .کلیه ها و دستگاه تنفسی یکی از تنظیم کننده های مهم  pHخون هستند.
نقش کلیه را در تنظیم  pHرا بررسی نمودیم باید نقش ریه ها را در تنظیم  pHخون بررسی کنیم چون دستگاه تنفس ما در برابر تغییرات pH
خون سریع تر از کلیه ها عمل می کنند !!!
یادت میاد  %71دی اکسید کربنی که از سمت بافت به خون وارد می شد با اثر آنزیم انیدراز کربنیک و ترکیب شدن با آب به یون بیکربنات تبدیل
می شد و این یون بیکربنات تا شبکه های مویرگی مجاور کیسه هوایی می رفت و آن جا دوباره واکنش برگشت پذیر انجام می شود و به  CO2و H+
تبدیل می شد.

اگر  pHخون شدیداً اسیدی شود سیستم اعصاب مرکزی تحریک می شود تعداد و عمق تنفس را افزایش می دهد بنابراین مقدار بیشتری  CO2از
خون خارج می شود و به سمت کیسه هوایی و خارج از بدن می رود وقتی مقدار بیش تری  CO2قرار است تولید شود تا به بیرون بدن برود پس
واکنش باال از سمت چپ به راست صورت می گیرد و  H+بیش تری مصرف می شود و این یعنی کاهش  H+در خون صورت می گیرد بنابراین pH
خون از آن حالت اسیدی به سمت  pHمعمولی حرکت می کند !!!
اگر  pHخون شدیداً قلیایی شود سیستم اعصاب مرکزی تحریک می
شود تعداد و عمق تنفس را کاهش می دهد بنابراین مقدار کمتریCO2
از خون خارج می شود و موجب احتباس  CO2در خون می شود وقتی
مقدار زیادی  CO2در خون وجود داشت پس واکنش باال از سمت راست
به چپ صورت می گیرد و  H+بیش تری تولید می شود و این یعنی
افزایش  H+در خون صورت می گیرد بنابراین  pHخون از آن حالت قلیایی به سمت  pHمعمولی حرکت می کند !!! نتیجه می گیریم کلیه مهمترین
ال سطح پوست اسیدی می شد یعنی پوست هم ...
عامل درتنظیم  PHخون است ولی تنها عامل نیست .مث ً
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کلیه و استفراغ !!!

با عمل استفراغ بخشی از محتویات معده که اسیدی است از راه دهان خارج می شود.
بنابراین معده میل دارد که دوباره اسید بسازد برای ساخت اسید  H+را از خون می گیرد  ،خون بیچاره  PHمعمولی
داشت ولی معده از  H+خون برداشت و به طرف خودش کشید پس  PHخون را افزایش می دهد .کلیه وارد عمل
می شود و  H+را کمتر ترشح می کند و از طرفی دیگر بازجذب  HCO3-را کاهش می دهد و در نهایت خرابکاری
معده را درست می کند !!!
بچه ها یادتونه چی بهتون گفتم ؟؟؟؟ اگر  PHخون شدیداً اسیدی یا قلیایی شود سیستم اعصاب مرکزی تحریک
می شود و بر تعداد و عمق ت نفس تاثیر می گذارد .حاال بگید ببینم چه قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی  ،تنفس را
تنظیم می کند ؟ بصل النخاع این کار را می کند .در کتاب زیست سال سوم نوشته بصل النخاع بسیاری از اعمال
حیاتی بدن را مانند تنفس تنظیم می کند!!!
+
بچه ها قرار شد بگیم یکی از عوامل تنظیم کننده  PHخون  ،کلیه ها هستند H .به درون لوله پیچ خورده نزدیک و دور ترشح می شود و HCO3
از لوله پیچ خورده نزدیک و دور بازجذب می شود پس لوله پیچ خورده نزدیک و لوله پیچ خورده دور نقش اساسی در تنظیم  PHمحیط داخلی بدن
دارند.



عوامل افزایش دهنده حجم ادرار

الف) عوامل هورمونی
 -1خارج از کنکور و کتاب درسی می گوییم ولی خداییش خیلی باحاله ! هورمون کورتیزول  :غدد فوق کلیوی هورمونی استروئیدی به نام کورتیزول
را ساخته و به خون ترشح می کنند .این هورمون باعث شکسته شدن پروتئین های موجود در خون مانند آلبومین  ،فیبرینوژن  ،پادتن و ...می شود
بنابراین سطح اوره بدن افزایش پیدا می کند و این افزایش سطح اوره افزایش تراوش و افزایش حجم ادرار و تکرر ادرار را به دنبال دارد.

 -2هورمون ضد ادرار  :برخی نورونهای موجود در هیپوتاالموس  ،هورمونی به نام هورمون ضد ادراری یا  ADHمی سازند  ،این هورمون از هیپوفیز
پسین وارد جریان خون می شود .این هورمون باعث بازجذب هر چه بیش آب از لوله سازنده ادرار می شود این آب به جریان خون باز می گردد بنابراین
باعث افزایش حجم و فشار خون می شود اما از طرفی دیگر وقتی آب از لوله سازنده ادرار گرفته شد یعنی مقدار آب ادرار کم می شودو این یعنی حجم
ادرار کاهش پیدا می کند .اگر بنابر هر علتی این هورمون ترشح نشود آب از نفرون به خون بر نمی گردد پس افزایش حجم ادرار به وجود می آید و
این در حالی است که غلظت ادرار کم می شود و ادرار رقیق می شود و تکرر ادرار اتفاق می افتد .همانطور که می دانید آب از لوله پیچ خورده نزدیک
 ،بخش نزولی هنله  ،لوله پیچ خورده دور و لوله جمع کننده ادرار بازجذب می شود نتیجه می گیریم سلول های این بخش ها در غشاء خود گیرنده
هورمون ضد ادرار را دارند.
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 -3هورمون آلدوسترون  :قسمت قشری فوق کلیه هورمون استروئیدی به نام آلدوسترون به خون ترشح می کند این هورمون باعث می شود بازجذب
سدیم بیش تر شود و این یعنی سدیم بیش تری به خون بازجذب می شود با بازجذب سدیم بازجذب آب هم اتفاق می افتد وقتی آب از نفرون گرفته شد
یعنی مقدار آب ادرار کم می شودو این یعنی حجم ادرار کاهش پیدا می کند .اگر بنابر هر دلیلی آلدوسترون ترشح نشود یعنی بازجذب سدیم کاهش پیدا می
کند و آب نیز به طرف خون بر نمی گردد پس افزایش حجم ادرار به وجود می آید.
 -4هورمون انسولین  :شخصی که بیماری دیابت دارد دو علت مهم برای ایجاد بیماری این شخص وجود دارد  :الف) هورمون انسولین در این شخص
از بخش دورن ریز پانکراس ترشح نمی شود .هورمون انسولین به سلول های کبد دستور می داد که گلوکز را به گلیکوژن تبدیل کنند و آن را ذخیره
کنند .مشکل از این جا شروع می شود که هورمون انسولین دیگر ترشح نمی شود لذا گلوکز به گلیکوژن تبدیل نمی شود و مقدار گلوکز خون (قند
خون) افزایش پیدا می کند .ب) تعداد گیرنده های هورمون انسولین که بر روی سلول ها هستند کم می شود با این که انسولین ترشح می شود اما
چون تعداد گیرنده هایش کم است به خوبی نمی تواند دستور بدهد لذا مقدار قند خون افزایش پیدا می کند .از مطالب فوق نتیجه گرفته می شود در
افرادی که به دیابت دچار هستند مقدار گلوکز در خون افزایش پیدا می کند .خون این همه گلوکز نمی خواهد لذا آن ها را به درون کپسول بومن
تراوش می کند و این گلوکز را بازجذب نمی کند لذا گلوکز درادرار دفع می شود به دنبال گلوکز آب هم دفع می شود .گلوکز که وارد ادرار شد آب
هم به دنبال آن وارد ادرار می شود بنابراین حجم ادرار افزایش پیدا می کند.
 -5هورمون تیروکسین  :این هورمون باعث افزایش سوخت وساز سلول ها می شود در صورت ترشح زیاد تیروکسین  ،سوخت و ساز سلول ها بسیار
افزایش می یابد بنابراین مواد دفعی در خون افزایش می یابد و در ادامه افزایش تراوش و حجم ادرار به وجود می آید.
 -6هورمون پاراتورمون  :این هورمون از غدد پاراتیروئیدی ترشح ی شود و سطح کلسیم خون را باال می برد اگر کلسیم خون از حد طبیعی بیش تر
شود کلسیم وارد نفرون می شود و دیگر بازجذب نمی شود بنابراین کلسیم وارد ادرار می شود و ادرار غلیظ تر می شود با ادامه این حالت آرام آرام
کلسیم به همراه بعضی مواد در لوله سازنده ادرار یا لگنچه ته نشین شده و سنگ کلیه را به وجود می آورند اگر این سنگ کلسیمی از راه میزنای به
مثانه برسد سنگ مثانه نامیده می شود.
ب) عوامل عصبی
 -1اعصاب پاراسمپاتیک  :باعث خون رسانی بیش تر به کلیه ها می شود با رسیدن خون بیش تر به کلیه ها  ،مقدار تراوش افزایش خواهد یافت و
هر گاه تراوش بیش تر شود یعنی حجم ادرار بیش تر می شود.
 -2مثانه عصبی  :در بیماری  MSاعصاب مرکزی آسیب می بینید بنابراین فرمان های مغز و نخاع به درستی به مثانه نرسد در این حالت تکرر ادرار
اتفاق می افتد .در بیماری مثانه عصبی  MS ،می تواند زمینه این بیماری باشد.
ج) عوامل محیطی
 -1نوشیدن آب زیاد  :هنگامی که فردی آب زیادی می نوشد یعنی پتانسیل آب خون افزایش می یابد بنابراین
بازجذب آب از نفرون به خون کم می شود زیرا خون به اندازه کافی رقیق هست بنابراین آب بیش تری با ادرار
دفع می شود پس حجم ادرار افزایش می یابد.
 -2حمام رفتن  :هنگامی که فردی استحمام م ی کند  ،کاهش بازجذب آب در بدن او اتفاق می افتد بنابراین آب
بیش تری با ادرار دفع می شود پس حجم ادرار افزایش می یابد.
 -3سرما  :در سرما بدن میل دارد دمای طبیعی خود را حفظ کند لذا بازجذب آب کم می شود تا آب فراوان به
خون وارد نشود بنابراین آب بیش تری با ادرار دفع می شود پس حجم ادرار افزایش می یابد.
 -4مصرف زیاد برخی داروها  :با مصرف زیاد برخی داروها مقدار ترشح به نفرون باال می رود و افزایش غلظت
در ادرار اتفاق می افتد( .خارج از کتاب میگم الزم نیست حفظ کنید از جمله این داروها در طب سنتی شیرین بیان
و در پزشکی فورزماید است).
د) عوامل شریانی  ،وریدی و خونی
 -1تنگی سرخرگ وابران :
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بیایید فرض کنیم بنابر عللی ابتدای سرخرگ وابران بسیار تن گ شده است ! چه اتفاقی می افتد ؟ درست حدس زدید خون راهی ندارد جز آن که به
عقب برگردد .عقب سرخرگ وابران شبکه مویرگی گلومرول است .خون به طور معمول از سرخرگ آوران در حال ورود به گلومرول است و از طرف
دیگر خونی که نتوانسته از وابران بگذرد به گلومرول وارد می شود فشار خون در گلومرول باال می رود با افزایش فشار خون افزایش فشار تراوش اتفاق
می افتد و با افزایش فشار تراوش حجم زیادی از مواد به بومن وارد می شوند در نهایت حجم ادرار باال می رود.
 -2گشادی سرخرگ آوران :
اگر سرخرگ کلیه یا آوران مقدار بیش تری خون را به طرف نفرون بفرستند مواد بیش تری از گلومرول به کپسول بومن تراوش می شود به عبارتی
بهتر می توان گفت مواد زاید بیش تری به لوله سازنده ادرار وارد شده است بنابراین حجم ادرار افزایش پیدا می کند.
 -3کاهش پروتئین های پالسما :
یکی از عواملی که برعکس فشار تراوش کار می کند فشار اسمزی است .یعنی هر جا فشار اسمزی کم باشد فشار تراوش باال است .عامل اصلی فشار
اسمزی پروتئین های خون هستند .شخصی که پروتئین های موجود در پالسمای خونش کم شده است فشار اسمزی کمی در خون دارد بنابراین
ف شار تراوش او باال می رود و میزان مواد موجود در کپسول بومن افزایش پیدا می کند بنابراین حجم ادرار افزایش می یابد .همانطور که می دانید
اغلب پروتئین های موجود در خون را کبد می سازد یعنی آسیب های جدی وارد شده به کبد می تواند دلیل مهمی برای کاهش پروتئین های پالسما
باشد.
و) بیماری ها
 -1دیابت  :در قسمت الف توضیح دادم.
 -2سم زدایی کبد  :این مطلب خارج از کتاب درسی است ولی بد نیست که بدانید یکی از کارهای شبکه آندوپالسمی صاف در سلول های جگر(کبد)
سم زدایی بود  ،بخشی از داروها در کبد خنثی شده و سپس به طرف کلیه رفته و در آن جا از راه ترشح وارد نفرون می شوند بنابراین مشکالت کبدی
می تواند باعث ترشح بیش تر داروها به طرف نفرون باشد واین یعنی افزایش مواد ادرار .



عوامل کاهش دهنده حجم ادرار

الف) عوامل هورمونی
1ـ هورمون ضد ادرار  :برخی نورون های موجود در هیپوتاالموس  ،هورمونی به نام هورمون ضد ادراری یا  ADHمی سازند این هورمون از هیپوفیز
پسین وارد جریان خون می شود .این هورمون باعث بازجذب هر چه بیش آب از لوله سازنده ادرار می شود این آب به جریان خون باز می گردد بنابراین
باعث افزایش حجم و ف شار خون می شود اما از طرفی دیگر وقتی آب از لوله سازنده ادرار گرفته شد یعنی مقدار آب ادرار کم می شودو این یعنی حجم
ادرار کاهش پیدا می کند .بنابراین با افزایش ADHدر خون یک فرد  ،کاهش حجم ادرار اتفاق می افتد.
 -2هورمون آلدوسترون  :قسمت قشری فوق کلیه هورمون ا ستروئیدی به نام آلدوسترون به خون ترشح می کند این هورمون باعث می شود بازجذب
سدیم بیش تر شود و این یعنی سدیم بیشتری به خون بازجذب می شود با بازجذب سدیم بازجذب آب هم اتفاق می افتد وقتی آب از نفرون گرفته
شد یعنی مقدار آب ادرار کم می شودو این یعنی حجم ادرار کاهش پیدا می کند.
 -3هورمون تیروکسین  :این هورمون باعث افزایش سوخت وساز سلول ها می شود در صورت عدم ترشح تیروکسین امکان احتباس ادرار وجود
دارد.

ب) عوامل عصبی
 -1اعصاب سمپاتیک و هورمون های ستیز و گریز (اپی نفرین و نوراپی نفرین) با تنگ کردن رگ ها  ،میزان تراوش را کاهش می دهند اگر فشار
تراوش کاهش پیدا کند حجم ادرار کاهش می یابد.

ج) عوامل محیطی
 -1کم نوشی  :در صورت این که یک شخص آب کمی بنوشد خون غلیظ می شود بنابراین بازجذب آب از نفرون افزایش می یابد و آب از نفرون به خون بر
می گردد تا خون از غلیظ بودن نجات پیدا کند از سویی دیگر آب در نفرون کاهش یافته پس حجم ادرار پایین می آید.
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 -2عرق کردن  :در صورت این که فردی زیاد عرق کند در حال از دست دادن آب بدنش می باشد بنابراین خون در حال از دست دادن آب است
پس بازجذب آب از نفرون افزایش می یابد و آب از نفرون به خون بر می گردد تا خون از غلیظ بودن نجات پیدا کند از سویی دیگر آب در نفرون
کاهش یافته پس حجم ادرار پایین می آید.
 -3گرما  :گرما مخصوصا گرمای بیش از حد یکی از عوامل عرق کردن و خروج آب از بدن است بنابراین خون
در حال از دست دادن آب است پس بازجذب آب از نفرون افزایش می یابد و آب از نفرون به خون بر می گردد
تا خون از غلیظ بودن نجات پیدا کند از سویی دیگر آب در نفرون کاهش یافته پس حجم ادرار پایین می آید.
 -4بازی کردن به مدت طوالنی  :در هنگام ورزش ها و بازی به مدت طوالنی گرما و عرق کردن عوامل
اصلی خروج آب از بدن می شوند بنابراین خون در حال از دست دادن آب است پس بازجذب آب از نفرون
افزایش می یابد و آب از نفرو ن به خون بر می گردد تا خون از غلیظ بودن نجات پیدا کند از سویی دیگر آب
در نفرون کاهش یافته پس حجم ادرار پایین می آید.
 -5خوردن غذاهای خیلی شیرین و خیلی شور  :خوردن اینگونه غذاها باعث غلیظ شدن خون یا به بیانی
بهتر افزایش فشار اسمزی خون می شوند بنابراین بازجذب آب از نفرون به خون افزایش یافته و حجم ادرار کاهش
می یابد.

د) عوامل شریانی  ،وریدی و خونی
 -1تنگی سرخرگ آوران  :با تنگ شدن سرخرگ آوران از نیروی تراوش کاسته می شود.
 -2کاهش فشار خون کلیوی  :با کاهش فشار خون در سرخرگ کلیه  ،فشار تراوش کاهش پیدا می کند .اگر فشار تراوش کاهش پیدا کند حجم
مواد ورودی به نفرون پایین می آید و این یعنی کاهش حجم ادرار.
 -3وجود زیاد پروتئین های خون  :پروتئین های موجود در خون فشار اسمزی ایجاد می کنند و از فشار تراوش باال جلوگیری می کنند اگر پروتئین
های خون زیاد شوند جلوی فشار تراوش و ورود مواد از خون به کپسول بومن را می گیرند بنابراین با کاهش فشار تراوش کاهش حجم ادرار اتفاق می
افتد.

و) بیماری ها
 -1نارسایی های قلبی مانند سکته قلبی  :وقتی که قلب به درستی نتواند خون را به سرخرگ آئورت هدایت کند فشار خون کم می شود به دنبال
این موضوع فشار خون در گلومرول نیز کم خواهد شد بنابراین فشار تراوش پایین می آید هنگامی که فشار تراوش کاهش پیدا کرد مواد کم تری وارد
کپسول بومن می شوند بنابراین حجم ادرار کاهش پیدا می کند.
 -2خونریزی زیاد  :هنگامی که شخصی خونریزی می کند مقداری خون از بدن او خارج می شود بنابراین حجم و فشار خون در او کم می شود با
کم شدن فشار خون  ،فشار تراوش نیز کم می شود هنگامی که فشار تراوش کاهش پیدا کرد مواد کم تری وارد کپسول بومن می شوند بنابراین حجم
ادرار کاهش پیدا می کند .یادتان باشد در بیماری هموفیلی فرد در معرض خونریزی قرار می گیرد که
به موقع خونریزی متوقف نمی شود.
 -3اسهال و استفراغ  :در این بیماری ها بدن آب از دست می دهد لذا خون میل دارد آب را از نفرون
بگیرد پس بازجذب آب از نفرون افزایش پیدا می کند در نتیجه مقدار آب داخل نفرون کاهش می یابد
و از حجم ادرار کاسته می شود.



نسبت هماتوکریت در سرخرگ ها و سیاهرگ های کلیوی

حجمی از پالسما از سرخرگ آوران وارد گلومرول می شوند و از آن جا به کپسول بومن می روند البته سلول های خونی و پروتئین هایی مثل آلبومین
 ،فیبرین ،پادتن و ...به کپسول بومن وارد نمی شوند لذا به سرخرگ وابران وارد می شوند خونی که به سرخرگ وابران وارد می شود حجم زیادی از
پالسمای خود را از دست داده است اما سلول های خونی و پروتئین ها در آن به همان مقدار اول هستند لذا خون غلیظی است بنابراین هماتوکریت
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آن اف زایش یافته است .خون در مسیری که به پیرامون لوله هنله و لوله پیچ خورده دور می پیچد آب را بازجذب می کند بنابراین کمی رقیق می شود
 ،بنابراین وقتی وارد شبکه مویرگی دوم می شود کمی رقیق شده است و نسبت هماتوکریت در آن کاهش یافته است .نتیجه می گیریم سرخرگ وابران
نسبت به سرخرگ آوران هماتوکریت بیش تری دارد.
 -4چندتا یادآوری:
 .aهورمون ضد ادراری در سلولهای مکعبی نفرون گیرنده دارد و باز جذب آب را افزایش میدهد .این هورمون سبب کاهش حجم ادرار و
کاهش غلظت خون میشود.

نکته :اگر ترشح این هورمون متوقف شود حجم ادرار افزایش ،غلظت پالسما افزایش و حجم خون (پالسما) کاهش مییابد.

 .bهورمون آلدوسترون در سلول های مکعبی نفرون گیرنده دارد .این هورمون باعث افزایش باز جذب سدیم و افزایش ترشح پتاسیم میشود.
بنابراین اگر مقدار این هورمون در خون افزایش یابد مقدار سدیم در خون و مقدار پتاسیم در ادرار افزایش مییابد.
 .cهورمون غدد پاراتیروئید در سلول های مکعبی نفرون گیرنده دارد .این هورمون سبب افزایش باز جذب کلسیم در کلیه میشود .با افزایش
این هورمون در خون مقدار کلسیم خون افزایش مییابد.

توجه :با توجه به متن کتاب درسی نمی توان گفت هر هورمون در کدام بخش نفرون گیرنده دارد .چون همچنین استنباطهایی از نظر علمی
اشتباه است.



تخلیلة ادرار

ادرار پس از ساخته شدن در کلیه ،از طریق لگنچه وارد میزنای (نه میزراه) شده و سپس به مثانه میرود
مسیر تولید و حرکت ادرار :
کپسول بومن – پیچ خورده نزدیک -هنله -پیچ خورده دور -مجرای جمع کننده -لگنچه -میزنای مثانه -میزراه
حرکت کرمی دیوارة میزنای ،که نتیجة انقباضات ماهیچة صاف (دوکی شکل -تک هستهای -غیر ارادی -تحت کنترل دستگاه عصبی خودمختار-
نااگاهانه) دیوارة آن است ،ادرار را به پیش میراند .سپس وارد مثانه میشود.

 نکته  :دریچهای که حاصل چین خوردگی مخاط (بافت پوششی با آستر پیوندی) مثانه بر روی دهانة میزنای است مانع بازگشت ادرار به میزنای
میشود.
تذکر  :در دریچهی دهانهی میزنای ،ماهیچه ای برای باز و بسته شدن نیست .این دریچه در جهت ادرار (از کلیه به مثانه) باز یا بسته (از مثانه
به میزنای) میشود.
تذکر  :حرکت کرمی در دیواره ی میزنای تحت کنترل قشر مخ و مخچه نیست و کامال غیر ارادی و نا اگاهانه است.

نکته  :مثانه ،کیسهای است ماهیچهای (صاف -دوکی شکل -غیر ارادی و  )...که ادرار را موقتاً ذخیره میکند.
مسیر وقوع انعکاس تخلیه مثانه  :چنانچه
 -1حجم ادرار جمع شده در آن از حدّ مشخصی فراتر رود،
 -2کشیدگی دیوارة مثانه باعث
 -3تحریک گیرندههای کششی (مکانیکی)
و  -4فرستادن پیام عصبی (حسی از عصب نخاعی و ریشهی پشتی) به نخاع (نه مغز) میشود و به این ترتیب انعکاس تخلیة ادرار فعّال میشود.
 -5نخاع با فرستان پیام عصبی (حرکتی) به مثانه،
 -6ماهیچههای صاف دیوارة مثانه را منقبض میکند (کامال غیر ارادی و پاسخ حرکتی سریع).
 -7با افزایش شدت انقباض ،ادرار از مثانه خارج و به میزراه (نه میزنای) وارد میشود.
نکته  :در وقوع انعکاس تخلیهی مثانه مخ و قشر مخ نقش نداشته و کامال غیر ارادی و ناآگاهانه میباشد.
نکته  :حین وقوع انقباض ماهیچه ،قطر یاختهها افزایش یافته و طول آنها کاهش مییابد.
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نکته  :در محل اتصال مثانه به میزراه ،بنداره قرار دارد که به هنگام ورود ادرار باز میشود .این بندازه ،که بنداره داخل میزراه نام دارد ،از نوع
ماهیچة صاف و غیرارادی است.

نکته  :بنداره دیگری به نام بنداره خارجی میزراه ،از نوع ماهیچة مخطط (تار ماهیچهای چند هستهای -دارای بخشهای روشن و تیره -تحت
کنترل قشر مخ و اعصاب پیکری -خط  – Zصفحه روشن هنسن) و تحت فرمان ارادی مغز است.

نکته  :در نوزادان و کودکانی که هنوز ارتباط مغز و نخا ِع آنان به طور کامل برقرار نشده است ،تخلیة مثانه به صورت غیرارادی صورت میگیرد.
در کودکان صفحهی رشد فعال بوده و سبب افزایش طول استخوان میشود.
ترکیب شیمیای ادرار و تنظیم آب :دو فرآیند باز جذب و ترشح ،ترکیب مایع تراوش شده را هنگام عبور از گردیزه و مجرای جمع کننده ،تغییر
میدهند و آنچه به لگنچه میریزد ،ادرار است.
نکته  :در نفرون و مجرای جمع کننده تبادل بین شبکهی دور لولهای و آنها رخ داده و در نهایت ادرار تشکیل میشود.
تذکر  :برای تغییر مایع تراوش شده به نفرون هم بازجذب نقش دارد و هم ترشح نه فقط یکی از آن دو.



تقسیم بندی مواد ادرار :

معدنی و آلی
بخش معدنی  :در حدود  95درصد ادرار را آب تشکیل می دهد .دفع آب از طریق ادرار ،راهی است برای تنظیم مقدار آب بدن ،یونها نیز بخش
مهمی از ادرار را تشکیل میدهند که دفع آنها برای حفظ تعادل یونها صورت میگیرد( .آب -یونهای سدیم -پتاسیم -کلسیم -هیدروژن -بیکربنات
و )...
بیشترین ماده در ادرار  :آب
بیشترین ماده در بخش معدنی ادرار  :آب
بیشترین بخش ادرار  :معدنی
بخش آلی  :فراوانترین مادة دفعی آلی در ادرار ،اوره است.

 نکته  :در نتیجة تجزیة آمینواسیدها (آلی و نیتروژندار و مفید) و نوکلئیک اسیدها (آلی ،نیتروژندار و مفید) ،آمونیاک (معدنی -نیتروژندار و

غیر مفید) به دست میآید که بسیار سمّی است.

نکته  :تجمع آمونیاک در خون به سرعت (نه به تدریج) به مرگ میانجامد.

نکته  :کبد ،آمونیاک را از طریق ترکیب آن با کربن دی اکسید به اوره تبدیل میکند.

نکته  :تولید اوره در کبد همراه با دخالت اندامکها و آنزیمهایی بوده و انرژی زیستی صرف میشود.
ترکیب کبد  :بخش اعظم سمت راست -ترشح اریتروپویتین -مرگ گویچهی قرمز پیر -تجزیه هموگلوبین و تولید صفرا و مواد رنگی -دارای
مویرگهای ناپیوسته -ذخیره مواد معدنی (آهن) و مواد آلی (ویتامین -گلیکوژن) -داشتن گیرنده برای گلوگاگون

نکته  :ویژگی سمی بودن اوره از آمونیاک بسیار کمتر است و بنابراین ،امکان انباشته شدن آن و دفع با فواصل زمانی امکانپذیر است .کلیهها
اوره را از خون میگیرند و به وسیلة ادرار از بدن دفع میکنند.
نکته  :کِرآتینین مادهی دفعی نیتروژنداری است که از کرآتین فسفات تولید میشود و توسط کلیه و ادرار دفع میگردد.

نکته  :کِرآتینفسفات ،مولکولی است که در ماهیچهها (نه هر سلولی) به منظور تأمین انرژی به کار میآید؛ به این ترتیب که گروه فسفات آن به
 ADPمنتقل و  ATPتولید میشود .در جریان این تبدیل ،کرآتینین پدید میآید که توسط کلیهها از بدن دفع میشود.
نکته  :حین ساخته شدن  ATPاز کراتین فسفات به اکسیژن نیازی نیست و واکنش مذکور سریع رخ میدهد.

نکته  :اوریک اسید مادهی دفعی نیتروژندار ،در ادرار ،سمی و آلی است که در نتیجة سوخت و ساز (مواظب باش هم سوخت و هم ساز) نوکلئیک
اسیدها (نه آمینواسیدها) حاصل میشود.
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

نکته  :اوریک اسید ،انحالل پذیری زیادی در آب ندارد (بنابراین معمول جانوران مناطق خشک است) .بنابراین تمایل آن به رسوب کردن و
تشکیل بلور زیاد است.
نکته  :رسوب بلورهای اوریک اسید در کلیهها باعث ایجاد سنگ کلیه و در مفاصل باعث بیماری نقرس میشود .نقرس یکی از بیماریهای مفصلی
است که با دردناک شدن مفاصل و التهاب (آسیب بافتی) آنها همراه است.
تذکر  :سنگ کلیه از جنس کلسترول نیست بلکه از جنس اوریک اسید است.
ترکیب  :سنگ صفرا عمدتا از جنس کلسترول است.

نکته  :عاملهای سنگ صفرا ،سنگ کلیه و نقرس ،مادهی آلی بوده که دارای حلقه هستند.

نکته  :در بدن انسان مواد نیتروژن دار دیده میشود .مثال  :آمینواسید (مفید) – نوکلئیک اسید (مفید) -نوکلئوتید (مفید) -امونیاک (بسیار
سمی و کشنده) -اوره ( تا حدودی سمی) -اوریک اسید (کمتر سمی و اب کم برای دفع)

یه جمع بندی توپ از انواع مواد دفعی توسط ادرار (ترکیبات شیمیایی ادرار) :

انواع مواد دفعی توسط ادرار (ترکیبات شیمیایی ادرار)
فراوانترین ماده تشکیلدهنده ادرار ( حدود  95درصد حجم ادرار را تشکیل میدهد).

آب
مواد معدنی

آب تحت تاثیر هورمونهای آلدسترون و ضد ادراری بازجذبش افزایش مییابد.
تعادل آب از طریق کلیه تنظیم میشود و نوعی فرآیند همایستایی صورت میگیرد.
دفع از طریق کلیهها و از طریق فرآیند ترشح (یون هیدروژن و پتاسیم)

یونها

دفع یونها در راستای حفظ تعادل یونهای بدن صورت میگیرد.
از بین یونها بیکربنات و یون هیدروژن اهمیت خاصی به دلیل تنظیم اسیدی-بازی بودن خون دارند.
فراوانترین ماده آلی دفعی
تجزیه آمینواسیدها و اسیدنوکلئیکها ← تولید آمونیاک (سمی) ← کبد از طریق ترکیب آمونیاک و دیاکسیدکربن،

اوره

اوره میسازد.
خاصیت سمیت  :آمونیاک > اوره > اوریک اسید

مواد آلی

امکان انباشته شدن و دفع اوره و اوریک اسید در فواصل زمانی وجود دارد.
اوره در آب محلول است و از طریق خون به کلیه و از طریق ادرار دفع میشود.

اوریک

ماده دفعی نیتروژندار حاصل از سوخت و ساز نوکلئیک اسیدها

اسید

انحالل پذیری زیادی در آب ندارد و تمایل به رسوب و تشکیل بلور دارد.
در صورت رسوب بلورهای اوریک اسید در کلیه ← سنگ کلیه
رسوب اوریک اسید در مفاصل ← بیماری نقرص (دردناک شدن مفاصل و التهاب آنها
کرآتین فسفات ← سوخت اصلی ماهیچه و تامین انرژی برای انقباض آن

کرآتینین

گروه فســفات از کرآتین فســفات به  ADPمنتقل شــده و آن را به  ATPتبدیل میکند که  ATPدر هنگام انقباض
مصرف میشود ،در جریان این تبدیل ،کرآتینین تولید میشود که از طریق کلیهها دفع میشود.
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

تنظیم آب :
تنظیم آب تحت تنظیم عوامل مختلفی مثل (نه فقط) هورمونها قرار دارد.
باز هم یادآوری  :هورمون ضد ادراری و هیپوتاالموس

نکته  :اگر غلظت مواد حل شده در خوناب از یک ح ّد مشخص فراتر رود ،گیرندههای اسمزی (حسی هستند) در زیرنهنج (هیپوتاالموس) تحریک
میشوند و پیام عصبی ایجاد میکنند.
نکته  :در نتیجة تحریک گیرندههای اسمزی هیپوتاالموس از یک سو ،مرکز تشنگی در زیر نهنج فعّال میشود و از سوی دیگر ،هورمون ضدادراری
از غدة زیر مغزی پسین (هیپوفیز پسین) ترشح (نه سنتز) میشود .این هورمون با اثر بر کلیهها (هر دو کلیه) ،بازجذب آب را افزایش میدهد و به این
ترتیب دفع آب را توسط ادرار کاهش میدهد .و حجم ادرار کاهش اما حجم خون افزایش مییابد.

نکته  :در غیاب هورمون ضد ادراری ،مقدار زیادی ادرارّ رقیق از بدن دفع میشود .چنین حالتی به دیابت بیمزه معروف است (در ادرار گلوکز
وجود ندارد) .مبتالیان به این بیماری احساس تشنگی می کنند و مجبورند مایعات زیادی بنوشند .این بیماری به علت برهم زدن توازن آب و یونها
در بدن نیازمند توجه جدّی است.

نکتهی مهم  :در غیاب هورمون ضدادراری ادرار رقیق شده ،حجم ادرار افزایش مییابد ،دفعات دفع ادرار زیاد میشود ،حجم خوناب کاهش مییابد،
گیرندهی اسمزی هیپوتاالموس بیشتر تحریک میشود ،مقدار زیادی یون دفع میشود ،توازن آب و یونها برهم زده میشود.



هورمون آلدوسترون

سازوکار دیگری نیز در تنظیم آب نقش دارد و مراحل رخ دادن آن :
 -1در نتیجة کاهش مقدار آب خون و کاهش حجم خوناب و خون ،جریان خون یا فشار خون در سرخرگ آوران کاهش مییابد.
 -2در این وضعیت ،از دیوارة سرخرگ آوران آنزیمی (یک آنزیم) به نام رنین به خون ترشح میشود.
 -3رنین با اثر بر یکی از (یکی نه چندتا) پروتئینهای خوناب به نام آنژیوتانسین و راه اندازهی مجموعهای (نه یکی) از واکنشها ،باعث میشود از
غدة فوق کلیه ،هورمون آلدوسترون ترشح شود.
 -4هورمون آلدوسترون با اثر بر کلیهها باز جذب سدیم را باعث میشود .در نتیجة بازجذب سدیم ،بازجذب آب هم در کلیهها افزایش مییابد.
نکته  :رنین از کلیه و الدوسترون از غدد فوق کلیه و هورمون ضد ادراری از هیپوفیز پسین ترشح شده و وارد خون میشوند.
نکته  :گروهی از پروتئینهای موجود درخون نقش انزیمی دارند .مثال  :رنین
ترکیب  :هورمون اریتروپویتین از کلیه و کبد به جریان خون ترشح شده و بر سلولهای بنیادی مغز قرمز استخوان اثر میکند و باعث تولید
گلبول قرمز از یاختههای ملوئیدی میشود با افزایش تولید گلبول قرمز ،مقدار هماتوکریت (

تعداد سلولهای خونی
حجم خون

) و میزان مصرف آهن ،اسید فولیک و

ویتامین  B12افزایش مییابد.
نکته  :سلولهای هدف هورمونهای ضد ادراری ،پاراتیروئیدی و آلدوسترون سلولهای مکعبی نفرون میباشد.
هورمون ضد ادراری :پروتئینی بوده -و توسط هیپوفیز پسین ترشح میشود -گیرندهی آن در غشای پالسمایی مکعبی نفرون قرار دارد -سبب افزایش
بازجذب آب در کلیهها میشود -حجم ادرار را کاهش میدهد -خون را رقیق میکند .درضمن سبب تنگ شدن رگهای خونی میشود.
هورمون پاراتیروئیدی :پروتئینی بوده -گیرندهی آن درغشای پالسمایی سلول هدف قرار دارد -سبب افزایش باز جذب کلسیم در نفرونها میشود-
کلسیم خون را افزایش میدهد.
نکته :با فعالیت این هورمون در کلیه میزان کلسیم در شبکهی دوم مویرگی افزایش مییابد.

هورمون آلدوسترون :توسط بخش قشری غدد فوق کلیه ترشح میشود -وارد یاختهی هدف میشود -سبب افزایش بازجذب سدیم و افزایش ترشح پتاسیم
میشود -مقدار سدیم در شبکهی دوم مویرگی را افزایش میدهد -مقدار پتاسیم ادرار را نیز زیاد میکند -سبب افزایش بازجذب آب میشود -سبب کاهش حجم
ادرار میشود -غلظت سدیم در خون را تغییر نمیدهد -مقدار سدیم خون را افزایش میدهد.
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

نکته :هورمونهای تیروئیدی (تیروکسین و  )T3در سلولهای مکعبی نفرون و سایر سلولهای زنده بدن دارای گیرنده هستند.
نکات متفرقه اما مهم :
نکته :گلبولهای قرمز (آنزیم انیدرازکربنیک) ،هموگلوبین ،فاکتورهای انعقادی ،آلبومین ،فیبرین ،فیبرینوژن ،پروترومبین ،هورمونهای پروتئینی
و پلیپپتیدی ،کلسترول ،لیستین ،ویتامینهای محلول در چربی ) (D,A,K,Eو  ...نمیتوانند از دیوارهی گلومرول و کپسول بومن عبور کنند و وارد
نفرون شوند
نکته :مقدار ادراری که در هوای گرم تولید میشود کمتر از مقدار ادراری است که در هوای سرد تولید میشود.

نکته :فشار خون کلیوی نتیجهی فشار خون سیستولی دیوارهی بطن چپ است میدانید که فعالیت سیستولی قلب همراه با مصرف  ATPو به
کمک یون کلسیم میباشد.
یادآوری کنیم  ،ترکیب کنیم  ،نکته باحال بگیم و جمع بندی کنیم :

نکته :عوامل زیر کاهندهی مقدار پالسمای تراوش شده به درون کپسول بومن هستند:
 .aافزایش پروتئینهای خون
 .bکاهش فشار خون در کلیه
 .cتنگ شدن سرخرگ آوران

نکته :عوامل زیر افزایندهی مقدار پالسمای تراوش شده به درون کپسول بومن هستند:
 .aاهش پروتئینهای خون
 .bافزایش فشار خون در کلیه
 .cتنگ شدن سرخرگ وابران
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

نکته  :عوامل افزایش دهندهی حجم ادرار:
.a
.b
.c
.d
.e

عدم ترشح هورمون ضد ادراری
عدم ترشح انسولین
غیر فعال شدن آنزیم تولید کنندهی  ATPدر نفرون
آسیب دیدن دیوارهی گلومرول و نشت مواد درشت به درون نفرون
وجود گلوکز در ادرار

نکته  :بخشهای زیر هم ماهیچهی صاف دارند و هم اسکلتی پس هم تحت کنترل اعصاب پیکری اند هم خود مختار:
 .aمیزراه
 .bراست روده
 .cحلق



گفتار  3تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

در تک یاختهایها
در بسیاری از تک یاختهایها تنظیم اسمزی با کمک انتشار انجام می شود .ولی در برخی دیگر مانند پارامسی ،آبی که در نتیجة اسمز وارد میشود
به همراه مواد دفعی توسط کُریچههای انقباضی دفع میشود

تذکر  :کریچهی انقباضی عالوه بر آب اضافی مواد دفعی نیز به محیط اطراف میریزد.

نکته  :هر جانداری که کریچهی انقباضی دارد ساکن آب شیرین میباشد .مانند پارامسی
ترکیب  :کریچه (واکوئول) گوارشی :مواد غذایی در این نوع کُریچهها به کمک آنزیمها گوارش پیدا میکند .بنابراین ،گوارش درون یاختهای است؛
ال در پارامسی ،حرکت مژکها غذا را از محیط به حفرة دهانی منتقل میکند .در انتهای حفره ،کُریچه غذایی تشکیل میشود .کُریچه غذایی درون
مث ً
سیتوپالسم حرکت میکند .اندامکی به نام کافندهتن (لیزوزوم) ،که دارای آنزیمهای گوارشی است به آن میپیوندد و آنزیمهای خود را به درون کُریچه آزاد
میکند .در نتیجه ،کُریچه گوارشی تشکیل میشود .مواد گوارش یافته ،جذب میشوند و مواد گوارش نیافته در کُریچه باقی میمانند .به این کُریچه ،کُریچه
دفعی میگویند .محتویات این کُریچه از راه منفذ دفعی یاخته خارج میشود.
نکته  :در پارامسی چندین نوع کریچه وجود دارد  :انقباضی -غذایی -گوارشی -دفعی
نکته  :وجه اشتراک همهی کریچهها  :کروی شکل بودن -داشتن غشای دو الیه -داشتن پروتئین غشایی -داشتن فسفولیپید
تذکر  :اندامک کافنده تن به کریچهی انقباضی و دفعی متصل نمیشود.
نکته  :پارمسی از مژک برای حرکت و تغذیه استفاده میکند.
نکته  :هر جانداری که کریچه دارد قطعا یوکاریوت بوده و دارای هسته DNA -خطی -هیستون -نوکلئوزوم -شبکهی اندوپالسمی -گلژی-
اجزای بدون غشا (میکروتوبول ،ریبوزوم و  )...و  ...میباشد.

ترکیب  :در پارامسی و سایر تک یاختهها غشای پالسمایی سطح تنفس بوده و از طریق انتشار رخ میدهد.
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

تذکر  :در تک یاختهها تنفس نایدیسی ،تنفس ششی و آبششی وجود ندارد.
ترکیب  :در تک یاختهایها تبادل گاز ،تغذیه و دفع بین محیط و یاخته از سطح آن (غشای پالسمایی) انجام میشود.
تذکر  :در جانداران تک یاختهای ،سامانهی نفریدی ،یاختهی شعلهای ،غدد شاخکی ،لولههای مالپیگی ،کلیه ،نورون ،ناقل عصبی ،نوروگلیا،
گیرنده حس ،استخوان ،ماهیچه ،گلبول سفید ،پادتن ،پرفورین ،اینترفرون ،پروتئین مکمل و  ...وجود ندارد.

ترکیب  :همه جانداران نظر و ترتیب ،هم ایستایی (هرمئوستازی) ،رشد و نمو ،فرایند جذب و استفاده از انرژی ،پاسخ به محیط ،غشا ،کانال
یونی ،پمپ ،تولید و ذخیرهی انرژی ،رقابت و  ...دارند.



در بی مهرگان

نفریدی :بیشتر بیمهرگان دارای ساختار مشخص برای دفع هستند .یکی از (تنها نه) این ساختارهای نفریدی است.
تذکر  :سامانهی نفریدی برای دفع ،تنظیم اسمزی یا هر دو مورد به کار میرود.

نکته  :نفریدی لولهای است که با منفذی به بیرون باز میشود.
نفریدی دو نوع است:
 -1پروتونفریدی
 -2متانفریدی.

تذکر  :بعضی از بیمهرگان سامانهی مشخص برای دفع ندارند.

تذکر  :بعضی از بیمهرهها سامانهی نفریدی دارند نه همهی آنها
 -1پروتونفریدی
نکته  :این نوع سامانه در پالناریا دیده میشود.
نکته  :سامانة دفعی پروتونفریدی ،شبکهای از کانالهاست که از طریق سطح بدن انجام میشود
نکته  :در طول کانالهای پروتونفریدی ،یاختههای شعلهای قرار دارند.



مکانیسم فعالیت سامانهی پروتونفریدی :

 -1مایعات بدن از فضای بین یاختهای به یاختههای شعلهای وارد میشوند.
 -2ضربان مژههای این یاخته (که ظاهری شبیه شعلة شمع دارند) مایعات را به
لولهی جمع کننده وارد میکند.
 -3سپس مایعات از لولههای جمع کننده به کانالهای دفعی هدایت ،و از منافذ
دفعی خارج میکند.
نکته  :هر یاختهی شعلهای تک هستهای بوده ،تعدادفراوانی مژک داشته،
هستهی ان به حاشیه رفته ،و با مایع بین یاختهای جانور در تماس میباشد.
درون ان میتوکندری فراوان است.

نکته  :در پالناریا کار اصلی سامانهی پروتونفریدی دفع آب اضافی بوده و
بیشتر دفع نیتروژن از طریق سطح بدن انجام میشود.

ترکیب  :در کرمهای پهن آزادزی مثل پالناریا ،انشعابات حفرهی گوارشی
به تمام نواحی بدن نفوذ میکند به طوری که فاصلة انتشار مواد تا یاختهها بسیار کوتاه است .در این جانوران حرکات بدن به جابهجایی مواد کمک
میکند.
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

تذکر  :پالناریا ،خون ،گویچهی قرمز ،گویچهی سفید ،همولنف ،قلب ،رگ ،لولهی گوارش ،ساختار ویژهی تنفسی مانند آبشش ،شش ،نایدیس و
 ...ندارد.

تذکر  :مژکهای یاختههای شعلهای در بخش پهن یاخته قرار داشته و وارد لولههای جمع کننده نمیشوند.
تذکر  :در یاختههای شعلهای مژک دیده میشود نه تاژک.

 -2متانفریدی.
نوع پیشرفتهتر سامانة دفعی در بیمهرگان ،متانفریدی است متانفریدی لولهای است
که در جلو ،قیف مژکدار و در نزدیک انتها ،دارای مثانه است که به منفذ ادراری
در خارج از بدن ختم میشود.

نکته  :دهانة قیف مژکدار به طور مستقیم با مایعات بدن ارتباط دارد.
نکته  :بیشتر کرمهای حلقوی (نظیر کرم خاکی) و نرمتنان سامانة دفعی
متانفریدی دارند .بدن کرم خاکی از حلقههایی تشکیل شده که هر کدام یک جفت
متانفریدی دارند

تذکر  :مثانه فقط مخصوص مهرهدارن نیست در کرم خاکی (بیمهره) نیز دیده میشود.
نکته  :قیف مژکدار در حلقهی مجاور قرار دارد.
تذکر  :قیف مژکدار متورم بوده اما قطر آن نسبت به سایر بخشهای سامانه بیشترین نیست.
تذکر  :قیف مژکدار هر سامانه و منفذ ادراری در حلقههای متفاوتی هستند.
نکته  :در اطراف بخش باریک سامانهی متانفریدی مویرگهای خونی و رگهایی با خون تیره و روشن دیده میشود.
نکته  :تعداد منفذ ادراری و قیفهای مژکدار و تعداد سامانهی متانفریدی در کرم خاکی برابر است.
تذکر  :منفذ ادراری به پوست جانور اتصال یافته است نه به لولهی گوارش.
تذکر  :محتویات لولهی متانفریدی از طریق منفذ ادراری مستقیما به محیط ریخته میشود نه لولهی گوارش.
نکته  :در عنکبوتها کیسههای کروی مشاهده میشود که در محل اتصال پا به بدن قرار دارند و غدد پیش رانی نامیده میشوند.

غدد شاخکی  :در سخت پوستان ،مواد دفعی نیتروژندار با انتشار ساده (در جهت شیب غلظت -بدون صرف انرژی زیستی) ،از آبششها دفع میشوند.
برخی از سخت پوستان (مثل میگوها و خرچنگها) غدد شاخ کی دارند .مایعات دفعی ،از حفرة عمومی به این غده تراوش و از منفذ دفعی نزدیک
شاخک ،دفع میشوند.

نکته  :در سخت پوستان از آبششها تبادل گازهای تنفسی و دفع مواد زائد نیتروژندار صورت میگیرد.
تذکر  :برخی از سخت پوستان غدد شاخکی دارند نه همهی انها

نکته  :منفذ دفعی غدد شاخکی در نزدیکی شاخک است.
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

نکته  :سخت پوستان اسکلت خارجی دارند که از اندامهای درونی بدن محافظت میکند .مانند حشرات.
نکات مربوط به میگو  :سخت پوست -اسکلت خارجی -دارای دو شاخک هم اندازه و بلند -مجرای غدد شاخکی در سطح پشتی -غدد شاخکی درون
سر در نزدیکی محل ایجاد شاخک و زیر مغز – قلب پشتی منفذدار با خون روشن -گردش خون باز -دارای همولنف -دارای طناب عصبی شکمی-
دارای لولهی گوارش و گوارش برون سلولی -دهان جانور پایینتر از غدد شاخکی و منفذ دفعی
تذکر  :توسط غدد شاخکی مایعات دفعی ،دفع میشود نه لزوما فقط مواد زائد نیتروژندار.

ترکیب  :سخت پوستان ،جانوران خشکیزی (پرندگان ،پستانداران ،خزندگان و  )...و بعضی از ماهیان لقاح داخلی دارند.

نکته  :غدد شاخکی برونریز بوده وترشحات خود را به مجرا میریزند.

لولههای مالپیگی :حشرات سامانة دفعی متصل به روده به نام لولههای مالپیگی دارند یونهای پتانسیم وکلر از همولنف (نه مویرگ) به لولههای
مالپیگی ترشح (همراه با صرف انرژی زیستی) ،و در پی آن آب از طریق اسمز وارد این لوله میشود .سپس اوریک اسید به لولهها ترشح (صرف انرژی
زیستی) میشود .محتوای لولههای مالپیگی به روده ،تخلیه و با عبور مایعات در روده ،آب و یون باز جذب (نه جذب) میشوند .اوریک اسید از طریق
روده به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع میشود.

نکته  :بازجذب یونهایی که از طریق لولههای مالپیگی وارد لولهی گوارش شده است در روده صورت میگیرد نه راست روده.
ترکیب  :جذب (نه بازجذب) یونهای موجود در غذا درون راست رودهی ملخ صورت میگیرد.

نکته  :هر جانوری که لولههای مالپیگی دارد قطعا حشره بوده و دارای لولهی گوارش -تنفس نایدیسی -گردش خون باز -همولنف -دفع اوریک
اسید با اب اندک و صرف انرژی -مغز متشکل از چند گره به هم جوش خورده -طناب عصبی شکمی محتوی چندین گره -چشم مرکب -تصویر
موزائیکی -اسکلت خارجی 6 -پا -یاختهی بیگانهخوار -میتوز -میوز -سانتریول دوک تقسیم -چرخهی سلولی -هیستون -نوکلئوزوم -لقاح داخلی
است و دفاع اختصاصی –پادتن -لنفوسیت -پرفورین -استخوان -سیستم هاورس -مویرگ -خون تیره -خون روشن -انیدرازکربنیک -گویچهی قرمز-
کلیه -غدد شاخکی -سامانهی نفریدی -شش -دیافراگم و  ...ندارد.
نکته  :طبق شکل کتاب درسی  :لولهی مالپیگی به مرز بین روده و معده متصل میباشد -.هر لوله یک سوی آن بسته و سوی دیگر (به سمت

لولهی گوارش) باز میباشد -.دیوارهی هر لوله متشکل از یک ردیف سلول است -.محل اتصال لولههای مالپیگی در بخشهای مختلفی از لولهی گوارش
است -اندازهی سلولهای دیوارهی راست روده بزرگتر از روده است و هم اندازه نیستند -دو پای عقبی نسبت به  4پای جلویی بلندتر میباشد.



در مهرهداران

انواعی از راهکارهای در مهرهداران برای مقابله با مسائل تنظیم اسمزی وجود دارد و بیشتر آنها سازگارهایی در دستگاه ادراری است.
نکته  :همة مهرداران کلیه دارند که ساختار متفاوت ،ولی عملکرد مشابهی در میان آنها دارد.
29
www.limootoorsh.com

16021526202 - 12024246626

@Limootoorsh_free

مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

توجه  :نکتهی باال خیلی مهمه خیلیییییییی.
 نکته  :مهره داران همچنین سیستم گردش خون بسته دارند که خون در آن تحت فشار است .این فشار ،خون را از غشاها به کلیهها تراوش
میکند.

نکته  :ماهیان غضروفی (مثل کوسهها و سفره ماهیها) عالوه بر کلیهها ،دارای غدد راست رودهای هستند که محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار
غلیظ را به روده (نه راست روده) ترشح (انتقال فعال -صرف انرژی زیستی) میکنند.
نکته  :در کوسه ماهی و سفره ماهی ،استخوان سیستم هاورس ،مغز قرمز استخوان وجود ندارد و منشا یاختههای خونی ان استخوان نیست.
حفاظت از مغز و نخاع و اندامها توسط استخوان رخ نمیدهد.
◄ هرآنچه که باید در ارتبا با کوسه ماهیها (ماهیان غضروفی) بدانیم :

■ دستگاه گوارش در کوسه ماهیها:
همانند سایر مهرهداران دارای لوله گوارشی از دهان تا مخرج است.
■ دستگاه تنفس در کوسه ماهیها:
ماهیان بالغ (کوسه ماهی) و نوزاد دوزیستان آبشش دارند .تبادل گاز از طریق سطوح آبشش ،بسیار کارآمد ا ست .جهتِ حرکتِ خون در مویرگها ،و عبور
آب در طرفین تیغههای آبششی ،برخالف یکدیگر است.
■ گردش خون در کوسه ماهیها :
در گردش خون ساده مثل ماهیها و نوزاد دوزیستان ،خون ،ضمن یک بار گردش در بدن،
یک بار از قلب دو حفرهایِ آن عبور میکند .مزیت این سیستم ،انتقال یکبارة خون اکسیژن دار به تمام مویرگهای اندامهاست.
■ اسکلت بدن در کوسه ماهیها :
جنس این اسکلت از نوع غضروفی است
■ دستگاه ایمنی در کوسه ماهیها :
همــاننــد همــه مهرهداران دارای هر دو نوع دفــاع اختصــاصــی و
غیراختصاصی هستند.
■ دستگاه تولیدمثلی در کوسه ماهیها :
در بع ضی ماهیها مثل کو سه لقاح داخلی دیده می شود .ا سپرم وارد
دســتگاه تولیدمثلی فرد ماده میگردد و لقاح در بدن ماده انجام می
شود.
■ گیرندههای حسی در کوسه ماهیها :
در دو سوی بدن همه ماهیها (از جمله کو سه ماهی) ساختاری به نام
خط جانبی وجود دارد .این ســاختار ،کانالی در زیر پو ست جانور
ا ست که از راه سوراخهایی با محیط بیرون ارتباط دارد .درون کانال،
یاختههای مژکداری قرار دارند که به ارتعاش آب حســـاساند.
مژکهای این یاختهها با مادهای ژالتینی در تماساند.



ماهیان آب شیرین :

در ماهیان آب شیرین ،فشار اسمزی مایعات بدن از آب بیشتر است بنابراین آب می تواند وارد بدن شود برای مقابله با چنین مشکلی ،ماهیان آب
شیرین معموالً آب زیادی نمینوشند (باز و بسته شدن دهان در ماهی قرمز تنها به منظور عبور آب و تبادل گازها در آبششهاست) .همچنین بدن
آنها با مادة مخاطی پوشیده شده است که مانع ورود آب به بدن میشود .جذب نمک و یونها با انتقال فعّال از آبششهاست .این ماهیها حجم زیادی
از آب را به صورت ادرار رقیق دفع میکنند.
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.



ماهیان دریایی :

در ماهیان دریایی فشار اسمزی مایعات بدن کمتر از آب دریاست .آب ،تمایل به خروج از بدن دارد .برای جبران ،ماهیان دریایی مقدار زیادی آب
مینوشند .در این ماهیان برخی از یونها از طریق یاختههای آبشش و برخی ،توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ دفع میشوند.

نکته  :کلیة دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین است .مثانة این جانوران محل ذخیرة آب و یونهاست .به هنگام خشک شدن محیط ،دفع ادرار
کم ،و مثانه برای ذخیرة بیشتر آب بزرگتر میشود و سپس باز جذب آب از مثانه به خون افزایش پیدا میکند.
منظور طراح  :هر جانوری که از مثانهی آن آب بازجذب میشود  :دوزیستان و ماهیان آب شیرین
نکته  :خزندگان ،پرندگان و پستانداران ،پیچیدهترین شکل کلیه را دارند که متناسب با
واپایش تعادل اسمزی مایعان بدن آنهاست.

نکته  :ساختار کلیه در خزندگان و پرندگان مشابه است و توانمندی بازجذب آب زیادی دارد.
برخی ار خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذای نمک دار مصرف میکنند
میتوانند نمک اضافه را از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان ،به صورت قطرههای غلیظ دفع
کنند
نکته  :غدد نمکی برون ریز بوده دارای مجرا هستند و در سطح باالیی سر و باالتر از چشم
قرار گرفتهاند.
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